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4.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 30/2018), члана 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС'', број 107/2020), и члана
40. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 2/2019 и 38/2020) на
предлог Општинског већа општине Бач,
Скупштина општине Бач, на 8. седници одржаној дана 26. фебруара 2021. године, доноси

Одлуку
о приступању изради Плана развоја општине Бач за период 2022. - 2028. године
Члан 1.
Општина Бач приступа изради Плана развоја општине Бач за период 2022-2028. године (у даљем
тексту: План развоја) у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије (Сл. гласник
РС бр. 30/2018).
Члан 2.
Стручну подршку у процесу израде Плана развоја, општини Бач пружa Стална конференција
градова и општина (СКГО) кроз пројекат „Јавне и приватне финансије за развој – обезбеђивање
одрживих локалних заједница унапређењем планирања локалног развоја у Републици Србији“, а који
се финансира из бесповратних средстава развојне помоћи Републике Словачке (SlovakAid) и програма
Уједињених нација за развој – УНДП.
Члан 3.
Циљ израде Плана је стварање визије одрживог развоја општине Бач и дефинисање
приоритетних циљева развоја и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног
квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном
коришћењу природних ресурса, обезбеђењу социјалног напретка и смањењу сиромаштва, пружању
квалитетне здравствене заштите и образовања, унапређењу културе, поштовању људских и мањинских
права и обезбеђењу једнаких могућности за све грађане општине.
Члан 4.
Посебним решењима председник општине Бач формираће координациони тим за израду Плана
развоја, као и састав и надлежности тематских радних група задужених за посебне области.
Члан 5.
Процес израде плана развоја обухвата пет главних активности:
(1) припремне активности,
(2) израду прегледа и анализе постојећег стања,
(3) дефинисање визије и приоритетних циљева,
(4) дефинисање мера за достизање циљева и мапирање институционалног оквира,
(5) јавну расправу о Нацрту Плана развоја и достављање Предлога Плана развоја
Скупштини на разматрање и усвајање.
Члан 6.
План развоја у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја Аутономне
Покрајине и јединице локалне самоуправе садржи следеће обавезне елементе:
1) увод;
2) преглед и анализу постојећег стања;
3) визију;
4) приоритетне циљеве развоја;
5) преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја;
6) начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.
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Члан 7.
У циљу транспарентности процеса, општина Бач ће путем званичне веб странице општине
редовно јавност обавештавати о процесу израде Плана развоја и свим активностима. У ту сврху, на
званичној страници општине Бач (www.bac.rs) биће постављен банер у оквиру којег ће се објављивати
сви материјали у вези са процесом израде Плана развоја.
Члан 8.
Рок за израду Плана развоја општине Бач за период 2022-2028. године је до краја 2021. године.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“
и објављује се на интернет страници Општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-1/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.

5.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему (''Службени Гласник РС, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др закон,103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. Статута општине Бач (''Службени
лист општине Бач“, број 2/2019 и 38/2020), Скупштина општине Бач на 8. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Бач опредељује се за ангажовање комерцијалног предузећа за ревизију
које ће извршити екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Бач за 2020. годину а на основу
претходно прибављене сагласности од стране Државне ревизорске институције број: 400-125/2021-04
од 06. 01. 2021. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-2/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc.vet. med.Драган Амиџић, с.р.
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6.
На основу члана 12. став 1. тачка 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 91/2019), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 9. став 3.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2011, 104/2016 и
95/2018), члана 5. став 3. и став 6. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Бач“
број 5/2014, 28/2016, 4/2017 и 22/2017) и члана 40. став 1. тачка 18. Статута општине Бач („Службени
лист општине Бач“ број 2/2019 и 38/2020),
Скупштина општине Бач на 8. седници одржаној дана 26. фебруара 2021. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА
УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2021.
ГОДИНИ
Члан 1.
Одлуком о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се не
примењује Закон о јавним набавкама у 2021. години (у даљем тексту: Одлука) додељује се исккључиво
право Јавном комуналном предузећу „Тврђава“ Бач, чији је оснивач општина Бач, да обавља одређене
комуналне делатности пружања услуга од општег интереса на које се не примењује Закон о јавним
набавкама, на територији општине Бач у 2021. години.
Члан 2.
Додељује се Јавном комуналном предузећу „Тврђава“ Бач искључливо право на обављање делатности
пружања следећих услуга:
снабдевање водом за пиће;
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
одржавање чистоће на површинама јавних намена;
управљање комуналним отпадом;
градски и приградски превоз путника;
одржавање јавних зелених површина;
одржавање улица и путева, и то:
- прегледање, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
- местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута;
- местимична површинска обрада коловозног застора;
- чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама путног земљишта;
- чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање
пута;
- замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;
- поправка, замена, допуна и обнављање вертикалне саобраћајне сигнализације;
- редовно чишћење и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације;
- уређење зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење
дрвећа);
- примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним
површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта (зимско одржавање путева);
8. управљање пијацом у насељеном месту Бач;
9. управљање гробљима и сахрањивање на територији насељеног места Бач (гробље у Бачу и на
Малом Бачу);
10. димничарска делатности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члан 3.
Делатности пружања услуга из члана 2. ове Одлуке обављаће се у складу са планираним средствима
према Одлуци о буџету општине Бач за 2021. годину.
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Члан 4.
За обављање делатности пружања услуга из члана 2. ове Одлуке неће се примењивати Закон о јавним
набавкама, осим у случају ако Јавно комунално предузеће „Тврђава“ Бач не буде у могућности да, из
техничких разлога, обави одређене послове у целини или делимично.
У случају из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће „Тврђава“ Бач дужно је да благовремено
обавести општину Бач о разлозима немогућности обављања одређених послова.
Члан 5.
Делови територије општине Бач за које није овом Одлуком дато искључиво право Јавном комуналном
предузећу „Тврђава“ Бач за обављање делатности пружања услуга за које се у 2021. години неће
примењивати Закон о јавним набавкама, односно који нису дати на управљање и одржавање овом
јавном предузећу, биће обухваћени посебним актом општине Бач.
Члан 6.
Овлашћује се председник општине Бач да закључи уговор са Јавним комуналним предузећем
„Тврђава“ Бач за обављање делатности пужања услуга од општег интереса из члана 1. ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-3/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине Бач
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.

7.
На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн.,95/2015 - усклађени
дин. изн.,83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 – др. Закон, 96/2017 - усклађени дин. изн.,
89/2018 - усклађени дин. изн., и 95/2018 – др. закон), члана 70. до 73. Закона о угоститељству („Сл.
Гласник РС“ бр. 17/2019), члана 4. Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл.
Гласник РС“ бр. 44/2013, 132/2014), члана 2. став 1., члана 3. Уредбе о условима и начину утврђивања
висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја
у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Сл.
Гласник РС“ бр. 47/2019), члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Бач („Сл. листа општине Бач“,
бр. 2/2019 и 38/2020),
Скупштина Општине Бач, на 8. седници, одржаној дана 26. фебруара 2021. године, доноси

Одлуку о боравишној такси
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања боравишне таксе за
боравак у угоститељском објекту за смештај (у даљем тексту: боравишна такса) на територији општине
Бач.
Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је лице које користи услуге смештаја у угоститељском објекту, изван свог
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пребивалишта, на територији општине Бач.
Под угоститељским објектом за смештај, у смислу Закона, подразумева се: хотел и подврсте хотела,
мотел, туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп, кампиралиште, хостел,
преноћиште, коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила,
лoвачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за пружање услуге смештаја.
Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 70,00
динара. Боравишна такса не може се наплаћивати у износу већем или мањем од прописаног.
Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од стране
надлежне лекарске комисије;
3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете
групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних
мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и
мултиплекс склерозе, особе ометене у резвоју, као и пратилац наведених особа;
4. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења
спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове
просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и
регионалних такмичења у знању и вештинама;
5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе;
6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из
става 1. овог члана (чланска карта, потврда школа, односно образовне установе, упут лекарске комисије
и др.).
Члан 5.
Наплату боравишне таксе од корисника услуге, врши субјекат који пружа услуге смештаја (у даљем
тексту: давалац смештаја).
Давалац смештаја је дужан да боравишну таксу наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја и
да у рачуну за услуге смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, као и да наведе основ
ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне таксе из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Изузетно од члана 5. ове Одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ који као физичко лице поседује
решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман,
соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30
индивидуалних лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном и привремено
постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела сагласно закону којим се уређује
угоститељство.
Висину боравишне таксе из става 1. овог члана, Решењем утврђује у годишњем износу, надлежни орган
јединице локалне самоуправе, Одељење за финансије и буџет (ЛПА), у складу са актом Владе
Републике Србије којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања висине годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће
радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и рокови плаћања.
Висина годишњег износа боравишне таксе утврђује се тако што се број индивидуалних лежаја односно
камп парцела множи са износом боравишне таксе по индивидуалном лежају, односно камп парцели.
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Уколико се у току године промене елементи за утврђивање висине годишњег износа боравишне таксе
надлежни орган јединице локалне самоуправе (ЛПА) је дужан да поново утврди висину износа
боравишне таксе. Физичко лице које у току године престане да пружа угоститељске услуге, дужно је
да о томе обавести надлежни орган ЈЛС у року од 15 дана од дана престанка пружања угоститељске
услуге.
Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу годину физичко лице плаћа квартално
до петог у месецу за претходни квартал, уплатом у корист буџета Општине Бач.
Физичко лице које у току године започне пружање угоститељских услуга дужно је да плаћа износ
боравишне таксе почев за наредни квартал у односу на онај у коме је почео да пружа услуге.
У случају када у току године дође до промене елемената за утврђивања боравишне таксе, нови износ
физичко лице плаћа почев од наредног квартала у односу на квартал у коме је дошло до промене
наведених елемената.
У случају када у току године престане да пружа угоститељске услуге, физичко лице је дужно да изврши
плаћање боравишне таксе закључно за квартал у коме је престало да пружа услуге.
Члан 7.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости и принудне наплате,
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона којим се утврђује порески поступак и пореска администрација ако законима
којима се уређује област туризма и угоститељства није другачије одређено.
Члан 8.
Давалац смештаја дужан је да средства од наплаћене боравишне таксе уплаћује до петог у месецу за
претходни месец, на прописан уплатни рачун буџету Општине Бач број: 840-102640-86, модел 97, позив
на број 68-204.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене
боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе, на прописан уплатни рачун
буџета Општине Бач.
Члан 9.
Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Бач су приход буџета Општине Бач и
користе се у сврхе којимa се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе Општине Бач.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој.
Инспекцијски надзор у делу провере наплате и уплате боравишне таксе, истицања таксе у рачуну, унете
податке о кориснику услуге и другу пратећу документацију, као и део који се односи на уплату
боравишне таксе од стране угоститеља као физичког лица из члана 6. став 1. ове Одлуке, те принудну
наплату неплаћене боравишне таксе, врши Одељење за финансије и буџет Општине Бач.
Члан 11.
Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
- Боравишну таксу не плаћа у утврђеном годишњем износу на прописан начин,
Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
- Боравишну таксу не наплати за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај,
- У рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе,
- Средства од наплаћене боравишне таксе не уплати до петог у месецу за претходни месец,
- Поступи супротно одредбама члана 9. став 2. ове Одлуке,
За прекршај из става 2. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
10.000 динара.
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За прекршај из става 2. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 40.000 динара.
Члан 12.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Сл. лист Општине
Бач“, бр. 020-21/2006-III)
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бач.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-4/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet.
med. Драган Амиџић, с.р.

8.
На основу члана 44. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 2/2019 и
38/2020) и члана 83. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине Бач”, број 23/2019 и
27/2019), Скупштина општине Бач на својој 8. седници одржаној дана 26. фебруара 2021. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о образовању Комисије за кадровска, административна питања
и радне односе („Сл. лист општине Бач“, број: 25/2020), тако што се у члану 1. ставу 2., мења тачка 2.
односно:
2.
Уместо досадашњег члана Комисије Иванић Милана ИМЕНУЈЕ СЕ Слободанка Емић, за
члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.
У осталом делу предметна одлука остаје непромењена.
Члан 2.
Изборни период новоименованог члана Комисије за кадровска, административна питања и радне
односе траје до истека мандата члановима именованим Решењем о образовању ове комисије, број: 01150/2020-I од дана 21. августа 2020. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-5/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.
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9.
На основу члана 44. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 2/2019 и 38/2020)
и члана 82. Пословника Скупштине општине (“Службени лист Општине Бач”, број 23/2019 и 27/2019),
Скупштина општине Бач на својој 8. седници одржаној дана 26. фебруара 2021. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА,
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о образовању Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине („Сл. лист општине Бач“, број: 25/2020), тако што се у члану 1. ставу 2.,
мења тачка 4. односно:
4.
Уместо досадашњег члана Комисије Сање Вађине ИМЕНУЈЕ СЕ Јагода Илић, за члана
Комисије за Статутарна питања, организацију инормативна акта скупштине
У осталом делу предметна одлука остаје непромењена.
Члан 2.
Изборни период новоименованог члана Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине траје до истека мандата члановима именованим Решењем о образовању
овог Савета, број: 011-50/2020-I од дана 21. август 2020. године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-6/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.

10.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 61.
Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 2/2019 и 38/2020), Скупштина општине Бач,
на 8. седници од 26. фебруара 2021. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ЗАПОШЉИВОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА
МЛАДИХ У ОПШТИНИ БАЧ У ПЕРИОДУ 2021 - 2023
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Програм унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бач за
период од 2021. – 2023. године.
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Члан 2.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бач“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-7/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.

Прилог 1 : Програм унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бач за период од 2021. – 2023. године

11.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“ број број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон
и 9/2020), члана 3. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бач“ број 14/2015 и
21/2016) и члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 2/2019
и 38/2020),
Скупштина општине Бач на 8. седници од 26. фебруара 2021. године донела је

ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ У 2021. ГОДИНИ
1. УВОД
Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач (у даљем тексту: Програм)
обухватају се парцеле неизграђеног грађевинског земљишта које се налази у јавној својини општине
Бач и које се може отуђити ради изградње, у складу са планским документом на основу којег се издају
локацијски услови, односно грађевинска дозвола у 2021. години.
Носилац активности предвиђених овим Програмом је Општинска управа Бач, Одељење за урбанизам,
заштиту животне средине, имовинско – правне и комунално – стамбене послове и Комисија за
спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини.
Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законма, подзаконским актима и одлукама
општине Бач.
Тржишна цена отуђења неизграђеног грађевинског земљишта утврдиће се у поступку утврђеним
законом, подзаконским актима и одлукама општине Бач. Грађевинско земљиште се отуђује из јавне
својине општине Бач полазећи од тржишне вредности коју је проценио порески или други надлежни
орган, односно лиценцирани проценитељ.
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2. ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ БАЧ ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА, ПАРЦЕЛАМА И
НАМЕНАМА ПОВРШИНА

За отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач у 2021. години предвиђене су следеће
парцеле:
У катастарској општини Бач:
р/б

број
парц.

број
л.н.

Улица локација

површина
ха-ар-м2

Плански
основ

планирана
намена

1

3776/53

459

Радна зона –
блок број 1

00-23-84

План
генералне
регулације
насеља Бач

Пословни,
производни и
складишни
објекти

2

3736/54

459

Радна зона –
блок број 1

00-23-84

План
генералне
регулације
насеља Бач

Пословни,
производни и
складишни
објекти

3

3736/55

459

Радна зона –
блок број 1

00-23-84

План
генералне
регулације
насеља Бач

Пословни,
производни и
складишни
објекти

4

3736/56

459

Радна зона –
блок број 1

00-23-83

План
генералне
регулације
насеља Бач

Пословни,
производни и
складишни
објекти

Опремљеност
комуналном
инфраструктуром
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
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5

1643/5

459

Блок број 44 –
улица
Добровољачка

00-05-44

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

6

1652/4

459

Блок број 44 –
улица
Добровољачка

00-04-82

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

7

987

459

Блок број 7 –
Трг слободе

00-04-20

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

8

1643/5

459

Улица Доже
Ђерђа

00-05-44

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

9

1652/4

459

Улица Доже
Ђерђа

00-04-82

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

10

1658/1

459

Улица Доже
Ђерђа

00-05-08

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
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11

1664/1

459

Улица Доже
Ђерђа

00-05-34

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

12

2923

459

Улица
Крајишка

00-08-90

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

13

2900

459

Улица
Крајишка

00-07-53

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

14

5806/1

459

Улица
Крајишка

00-09-65

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

15

5805/1

459

Улица
Крајишка

00-15-67

План
генералне
регулације
насеља Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод и
канализациона
мреже,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији
саобраћајнице,
градски водовод,
нисконапонска
струјна мрежа,
изграђена мрежа
за гас за средњи и
ниски притисак,
која није у
функцији

Парцеле под редним бројем 1. 2., 3. и 4. (Радна зона) су формиране као неизграђено грађевинско
земљиште одређене површине, са могућношћу отуђења по две или више парцела и са могућношћу
спајања парцела, ако процес производње захтева већу површину. Максимална спратност објеката у
Радној зони је предвиђена за пословне објекте у три етаже (П+1+Пк), а за производне и складишне
објекте у две етаже (П+1). Услови предвиђени планским документом су да је у склопу парцеле
потребно обезбедити минимум 30% зелених површина, и да је максимални индекс заузетости 70%.
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Максимална спратност објеката у блоку број 44 (под редним бројем 5. и 6.), у блоку број 7 (под редним
бројем 7.), као и у улици Доже Ђерђа и у Крајишкој улици је три етаже (П+1+Пот), а максимални
индекс заузетости је 50%.
У катастарској општини Бачко Ново Село:

р/б

1

број
парц.

23

број
л.н.

835

Улица локација
Улица
Гробљанска

површина
ха-ар-м2

00-03-58

Плански основ

планирана
намена

Опремљеност
комуналном
инфраструктуром

Просторни план
општине Бач

Објекти за
индивидуално
становање са
пратећим
садржајима

саобраћајнице, водовод,
нисконапонска струјна
мрежа,

Максимална спратност објекта је три етаже (П+1+Пот), а максимални индекс заузетости је 40%.

3. НАЧИН ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ БАЧ
Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач наведеног у тачки 2. овог Програма
спровешће се у складу са законом и Одлуком о грађевинском земљишту, у поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда. Поступак и начин отуђења ближе се дефинише текстом јавног
огласа, у којем ће се прецизирати и сви параметри за привођење неизграђеног грађевинског земљишта
намени, у складу са планским актом.
Грађевинско земљиште из тачке 2. овог Прогрма се може отуђити из јавне својине и непосредном
погодбом, али не испод процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то
представља једино могуће решење, уз образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и
разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем
писаних понуда. Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом није могуће
унапред предвидети овим Програмом.

4. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ ПРОГРАМА
Евентуално отуђење парцела неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач у
2021. години, које нису обухваћене овим Програмом могуће је спровести уколико су испуњени услови
предвиђени законом и важећом планском документацијом и уколико је њихово отуђење од интереса
за општину Бач.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-8/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине Бач
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.
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12.
На основу члана 55. Закона о водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12 и 101/16 и 95/2018),
члана 41. и 47. став 1. тачка 2. Закона о заштити од елементарних и других већих непогода (''Службени
гласник СРС'', бр. 20/77, 24/85, 27/85, 6/89, 52/89,'' и ''Службени гласник РС'', бр. 53/93, 67/93, 48/94 и
101/05), Наредбе о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2020. годину (''Службени
гласник РС'', бр. 158/2020), и на основу члана 40. став 1. тачка 28. Статута општине Бач (''Службени
лист општине Бач, бр. 2/2019 и 38/2020) Скупштина Општине Бач, донела је
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бач за 2021. годину
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Одбрана од поплава на територији Републике Србије се спроводи на основу следећих
документа:
- Закона о водама Републике Србије,(„Службени гласник РС“број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/2018);
- Наредба о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2021. годину (''Службени гласник
РС'', бр. 158/2020) од 29.12.2020. године
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС", бр.
87/2018)
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама је унео низ
промена у досадашњи систем одбране од поплава, као једне од ванредних ситуација. Од припреме, до
оперативне одбране од свих ванредних ситуација, главна улога је додељена, од Републике до општине,
штабовима за ванредне ситуације. Заштита и спасавање од поплава је једна од дужности тих штабова.
Одбрана од поплава је поверена следећим субјектима:
- Сектор за ванредне ситуације,
- Републичка дирекција за воде
- Јавна водопривредна предузећа
- Локална самоуправа
Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа,према члану 55. (став
5) Закона о водама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/2010, 93/12, 101/16 и 95/2018).
Као што је то већ речено, усклађеност планова за ванредне ситуације на локалном нивоу
(општинским плановима) са националним плановима је потребна, али када су у питању поплаве и
бујичне поплаве, локалној самоправи су потребни национални ресурси осматрања и обавештавања.
Планови за одбрану од поплава на територији неке општине морају имати интегрални карактер,
обухватајући целокупно подручје, које може бити угрожено не само од бујичних водотока без
заштитних система, већ од уређених водотока, са изграђеним заштитним водопривредним објектима.
Тиме је обезбеђена могућност организовања интегралне одбране од штетног дејства вода подручја на
целој територији.
Општинским плановима дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне
хидролошке околности на назначеном подручју у целини.
Ови радови, мере и активности су систематизовани по фазама одбране од поплава и по
учесницима (општинским субјектима), са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране
посебно.
У оквиру планова је извршено и усаглашавање реонизације општинског подручја са секторима
и деоницама одбране од поплава по водним подручјима, у складу са годишњим оперативним
плановима Републичке дирекција за воде.
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Поплава је природна појава која означава неуобичајено високи водостај у рекама и језерима,
због кога се вода из речног корита прелива преко обале те плави околно подручје.
Узроци поплава река и језера најчешће су обилне падавине, односно нагло топљење снега и леда.
На територији општине Бач највећу опасност представља река Дунав, односно њено изливање.
Највећи значај за образовање поплава имају падавине. Киша одмах доводи до пораста водостаја,
а снег тек приликом отапања. На висину поплавног таласа, на првом месту, утичу количине падвина и
величина слива захваћена њима. Пљусковите кише обично трају кратко и имају локални карактер, док
дуготрајне кише захватају цео слив или велике његове делове, засите земљиште водом и доводе до
пораста водостаја у читавом речном систему. Најопасније су свакако, циклонске или фронталне
падавине које у једном подручју трају 2-3 или више дана.
Не постоји апсолутна одбрана од поплава. Узрок најновијих поплава биле су велике количине
киша и нагло топљење снега услед високих температура ваздуха и обилних киша.
Величина штета од поплава зависи од висине и брзине подизања нивоа воде, поплављене
површине, од благовремености њихове прогнозе, од постојања и стања хидротехничких објеката, од
степена насељености и развијености пољоприведе у речним и водоплавним долинама. Према висини
подизања нивоа вода у рекама, димензијама површине поплављеног подручја и величини нанете штете,
речне поплаве деле се на четири категорије:
Ниске (мале) поплаве запажају се на равничарским рекама и дешавају се на сваких 5-10 година.
Ове поплаве будући да вода плави мање од 10% пољопривредног земљишта не наносе значајнију
материјалну штету и скоро уопште не нарушавају ритам живота у насељима.
Високе поплаве праћене су плављењем сразмерно већих делова речних долина и понекад битно
нарушавају привредне делатности и комуналну инфраструктуру. У густо насељеним областима високе
поплаве неретко намећу потребу делимичне евакуације људи и наносе осетне материјалне штете.
Дешавају се сваких 20-25 година и плаве 10-15% пољопривредног земљишта.
Изванредне (велике) поплаве захватају цели речни базен. Оне паралишу привредну делатност и
жестоко нарушавају комуналну инфраструктуру и наносе велике материјалне штете. За време
изванредних поплава обично се јављају потреба за масовном евакуацијом становништва, материјалних
и културних добара из насеља као и потреба за заштитом најзначајнијих привредних објеката. Ове
поплаве јављају се на сваких 50-100 година, плаве 50-70% пољопривредног земљишта и почињу да
плаве насељена места.
Катастрофалне поплаве изазивају плављење огромних територија у областима једног или
неколико речних система. При томе је у зони плављења у потпуности парализована привредна
делатност и привремено се мења начин живота у насељима. Ове поплаве праћене су великим
материјалним штетама и губицима људских живота, а дешавају се једном у 100-200 година или ређе.
Плаве више од 70% пољопривредног земљишта, насељена места, комуникације и индустријске објекте.
Према постојећим записима у нашој земљи је у прошлом веку до појаве поплава већих размера
(високе поплаве) долазило сваких 7-8 година.
Узроци настанка великих вода: Под великом водом се подразумевају протицаји који се изливају
из основног корита реке и плаве приобално подручје (ако је незаштићено) или належу на одбрамбене
линије и потенцијално угрожавају заштићено приобално подручје.
Од природних узрока директни и најважнији су :
•
нагло отапање леда и снега у Алпама и Карпатима и покретање леда у Дунаву праћено још
и јачим кишама,
•
формирање ледених баријера у кориту Дунава,
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•
узастопне интезивне кише у узводном делу сливног подручја Дунава када долази до
суперпонирања поплавних таласа,
•
истовремена појава дравских и дунавских великих вода,
Од осталих узрока настајања великих вода најважнији су :
•
искључење раније плављених подручја изградњом нових насипа ,
•
повећани доток воде услед интезивног одводњавања,
•
повећани доток воде услед крчења шума у узводном делу слива,
•
изградња вештачких објеката у самом кориту,
•
неправилно руковање изграђеним акумулацијама у сливу ,
•
глобалне климатске промене које стварају услове за екстремне појаве.
Појава највећих вода на Дунаву је најчешће крајем пролећа и почетком лета, иако се велике воде
могу појавити и у осталим месецима.
Изграђеност заштитних објеката: Заштитни објекти (насипи, регулисана корита, ретензије) грађени су
у различитим временским периодима , више пута дограђивани и појачавани парцијално. Примењене
методе заштите од поплава углавном су пасивне тј. своде се на одбрамбене линије за директну заштиту
одређеног подручја, уз спровођење оперативне одбране на заштитним објектима у периоду проласка
поплавног таласа. Након катастрофалних последица које је изазвала поплава 1965. године на Дунаву,
дошло се до сазнања да се сви насипи морају радикално ојачати и довести на исти степен сигурности,
како не би само једно слабо место изазвало катастрофу.
II ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА
Географски положај
Територија општине Бач налази се у крајњем југозападном делу Војводине (југозападни део
Бачке), тако да њену западну и југозападну границу чини Дунав, источну и југоисточну општина Бачка
Паланка, а северну општина Оџаци. Овако дефинисан простор захвата 36479 ha.
Положај општине у односу на окружење дефинисан је изласком на Дунав. Поред овога
територију општине пресеца пловни канал који припада систему Дунав – Тиса – Дунав. И поред
могућности пловних путева Општина је више усмерена на друмски саобраћај.

Административна општина Бач обухвата шест насеља:
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Бач
Бођани
Вајска
Бачко Ново Село
Плавна
Селенча.

Насеље Бач има статус локалног центра и градског је карактера, док су остала насеља руралног
карактера и имају статус насеља – локалне (месне) заједнице. Најчешћи облик градње се односи на
индивидуалне објекте, док постоји и неколико објеката колективног становања чија спратност не
прелази четири нивоа.
Мрежа насеља
Валоризујући просторне карактеристике мреже насеља уочени су одређени показатељи:
• Мрежа насеља је релативно мале густине (на сваких 100 km2 налази се у просеку 1,65 насеља, што је
далеко испод покрајинског просека; у Војводини се налази 2,2 насеља на 100 km2),
• Просечна величина насеља у Војводини износи 4351 становника, а у насељима посматраног подручја
2700 становника, што указује на релативну уситњеност насеља,
• Настанак и развој насеља условљен је природним и створеним чиниоцима, који нису подједнако
утицали на одређивање положаја насеља, нити су током историје равномерно утицали на њихов развој,
• Најбитнији фактори који су били од пресудног значаја за положај и организацију насеља су природни
фактори: конфигурација терена и правац пружања корита главних и споредних водотока.
Валоризујући социо-економске карактеритике насеља на простору општине Бач уочени су одређени
недостаци:
• Социо - економска деградација насеља,
• Релативна неравномерност у развоју,
• Слаба динамика развоја и изградње насеља због недовољне економске моћи да своје територије
изграде и уреде,
• Релативно неповољан квалитет стамбеног и грађевинског фонда у насељима,
• Непотпуно развијене социјалне активности и услуге за потребе становништва (социјална заштита и
физичка култура).
Рурална подручја
Анализирајући генетско-морфолошки изглед већине насеља, уочава се специфична
урбанистичка структура формирана током историје, као последица специфичне генезе,
геоморфолошких и хидролошких услова. Разликујемо историјски нестална насеља на алувијалној
тераси, непосредно уз Дунав (Бачко Ново Село) као и на ободима алувијалне терасе (Плавна, Бођани и
Вајска), те насеља на лесној тераси (Бач и Селенча).
Најповољније карактеристике за опстанак (надморска висина раскрсница путева) имало је
насеље Бач, које je увек било политички, привредни и културни центар области. Изградњом насипа око
Дунава и исушивањем бројних ритова, те изградњом путне мреже, преоријентисана са лова и риболова
ка интензивнијој земљорадњи, сва насеља постају стална, са развојем просторне матрице, која указује
на интезивну повезаност са атаром.
У погледу начина уређења простора, као и амбијенталних карактеристика, сва су насеља, изузев
Бача, ипак задржала рурални карактер. Такође, бројни садржаји ван насељених места (радне зоне, зона
кућа за одмор, пољопривредна домаћинства-салаши, туристичко рекреативни локалитети, манастирски
комплекс и др.) задржали су елементе руралне средине.
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III ВОДОТОЦИ I И II РЕДА И ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
Површинске воде
Највећа река која протиче поред општине Бач је Дунав. Поред реке Дунав територију Општине
пресецају водотоци који су под контролисаним режимом.
На свим овим водотоцима постоји реална опасност од наглог надоласка бујичних вода и
плављења насеља,пољопривредних површина, путне и комуналне инфраструктуре. За сагледавање
степена угрожености овог подручја од штетног дејства вода,од посебног је значаја познавање:
- природних хидрографских карактеристика подручја (хидролошке карактеристике
доминантних водотока и притока са подацима о изграђеним заштитним системима и о диспозицији
потенцијално угрожених добара у односу на водотоке).
- проблематике заштите добара у приобаљу уређених и неуређених водотока.
На територији општине Бач не постоје воде II реда
•

Река Дунав

Општином Бач у хидрографском смислу доминира река Дунав која чини природну границу
општине Бач у дужини од 43km (1313-1357 речног километра). Дунав је једина велика европска река
која тече од запада према истоку. Након пута од 2850 километара река се улива у Црно море у подручју
делте Дунава у Румунији и Украјини. За разлику од осталих река, дужина Дунава мери се од ушћа до
извора, а полазном тачком сматра се светионик у Сулини на Црном мору. Слив Дунава има површину
од 805.000 km².
•

Језеро Провала

Провала се налази поред села Вајска. Настало је у време велике поплаве 1924. године. Велика
вода Дунава је пробила насип који је ишао од Вајске до Живе и у меком алувијалном наносу издубила
корито језера. Површина језера износи око 40.000m2 , а просечна дубина је око 4-5 метара. Прихрањује
се изданском водом или атмосферским талогом. Приликом поплава језеро се освежавало Дунавском
водом и то последњи пут 1965. године. Температура воде лети достиже преко 26°С.
Подземне воде
На простору Општине дубина подземне воде није уједначена. У зависности од геоморфолошких
одлика терена, близине реке Дунав и педолошког састава земљишта ниво подземне воде се мења.
Дубина подземних вода је најмања у алувијалној равни, где избија често на површину.
На лесној тераси ниво подземне воде осцилује на већој дубини, а сама поземна вода има
тендецију кретања ка алувијалној равни и реци Дунав.
Када је неповољна хидролошка година ниво подземне воде на лесним терасама се диже и до
1,0m изнад површине терена и тако изазивају деградацију земљишта.
Процена угрожености
Процена угрожености територије општине Бач, која се даје у оквиру овог плана, базирана је на
тренутно расположивим подацима. За тачнију процену неопходне су опширнија анализа и израда
одговарајуће пројектно-техничке документације за потребе заштите од поплава унутрашњих и
спољашњих вода.
У блиској прошлости највећа опасност од поплава општини Бач претила је од реке Дунав.
Захваљујући напорима друштвене заједнице, опасност од поплава од ове реке је отклоњена изградњом
одбрамбеног насипа.
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Одбрану од поплава, од вода реке Дунав, на територији општине Бач спроводи ВД '' Дунав '' из
Бачке Паланке уз сарадњу Општинског штаба за ванредне ситуације.
Одбрана се спроводи преко Оперативног плана одбране од поплава који Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси за сваку годину и објављује у Службеном гласнику
РС.
Веома је мала шанса да дође до поплава у самом насељу Бач, јер су највећи водотокови регулисани. С
обзиром да је уже подручје Бача, највећим делом покривено изграђеном канализационом мрежом и
мрежом отворених канала за одвођење површинских вода, процена угрожености се своди на приказ
постојећег стања и процену угрожености приградских насеља.
Веома су могуће озбиљније поплаве у делу општине према насељу Бачко Ново Село. Поплаве су
могуће и у насељима Плавна, Вајска и Бођани.
Посматрајући целокупну територију општине, може се рећи да су најугроженији они делови
територије који се налазе у близини корита реке Дунав. То су углавном ниски терени угрожени
плављењем површинским водама, као последица наглог отапања снега, јаких киша или услед
корелације наведених фактора.
Подземним водама су угрожене природне депресије и ниски терени, који се махом користе
као пољопривредно земљиште, али су једним делом и насељени.
Заштита ових насеља од утицаја подземне воде врши се издизањем терена на неизграђеним
деловима насеља и појачаним црпљењем са угрожених површина. При појави високих подземних вода
уз истовремену појаву кишног периода или наглог отапања снега, долази до преоптерећености
постојећих водотокова. У оваквој ситуацији, садашње стање и димензије мреже природних водотокова
нису довољни за савладавање дотицаја површинских и подземних вода и у том случају долази до
плављења.
При настанку овако критичних ситуација, нарочито кад су у питању насељена места, додају
се мобилни црпни агрегати чиме се поспешује снижавање нивоа воде на угроженим местима, повећава
брзина отицања, односно омогућава се ефикасније одвођење сувишних вода мада су ове мере у целини
недовољне да би се спречиле штете како на пољопривредним културама тако и на грађевинским
објектима.
Оваква интервенција свакако не омогућава комплетну заштиту од плављења, нарочито при
великим падавинама, али у одређеној мери смањује штете и повећава степен заштите од изливања
унутрашњих вода.
У периоду максималне искоришћености система за одвођење сувишних вода са пољопривредних
површина, каналска мрежа у исто време није у стању да прими и ефикасно одведе сувишне воде из
насељених места.
Сама процена, која је приказана Планом, односи се на падавине средњег и мањег
интензитета.
У случају појаве падавина већег интензитета, проценат угрожености биће знатно већи и у
зависности од конфигурације терена, састава и уређености земљишта и тренутне вредности осталих
фактора који утичу на трајање и висину плављења (ниво подземне воде, отапање снега и сл.).
До појаве лежећих вода на пољопривредном и другом земљишту, односно до плављења нижих
делова насељених места долази после наглог топљења веће количине снега праћеног кишом, или после
јаких киша интензитета већег од 30 лит./м2 у току 24 часа или у периодима узастопних кишних година
у низу већем од 3 године.
За време узастопних кишних година долази до издизања нивоа подземних вода, који је у неким
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деловима општине и иначе врло висок. Додавши овом и чињеницу да су наши водотоци углавном
непроходни, зарасли разним растињем, замуљени и најчешће коришћени као "мини депоније", а
пропусти и путни канали због нерешеног питања комуналне хигијене углавном нефункционални,
можемо констатовати да је степен угрожености од поплава на територији наше општине, посебно у
неким њеним деловима (делови израженог високог нивоа подземних вода ) - критичан.
Могућ број угроженог становништва
Тренутно дејство поплава огледа се у опасности од утапања људи, а дугорочно у угрожавању
њихове егзистенције. У случају пробоја одбрамбеног насипа (велике воде и катастрофалне поплаве)
угрожено је целокупно становништво у Општини.
Број становника угрожен поплавама
Насеље
Број становника
Бач
5399
Селенча
2996
Вајска
2834
Бођани
952
Плавна
1152
Бачко Ново Село
1072

Број домаћинстава
2000
1118
997
390
512
407

Могућа оштећења и уништења материјалних и културних добара
Поред великих штета које поплаве причињавају у моменту дејства, као што су утапање људи и
животиња, уништавање усева, рушење кућа, плављење стамбених и других објеката у селима и
градским подручјима, рушење мостова, штета на саобраћајницама, индустријским и другим објектима
и постројењима, тешке последице могу имати и дугорочни карактер.
Дужим остајањем под водом осим уништавања усева у текућој години, угрожава се и сетва
наредне године. Продирањем у производне хале може доћи до унштавања опреме која се често мора
заменити новом али и огромним количинама репродукционог материјала, полуфиналних и финалних
производа, што за дуже време може онемогућити производњу и погоршати социјално-економски статус
становника поплављеног подручја. Поплаве знатно отежавају снабдевање водом за пиће, с обзиром да
се неповољно одражавају и на хигијенско-техничко стање објеката водоснабдевања.
Могућа угроженост животне средине (ваздух, земљиште, вода, биљни и животињски свет)
Основни проблеми јављају се због продирања плавне воде у изворишта воде, што је праћено
контаминацијом објеката и воде у њима, пресецања приступа објектима водоснабдевања, оштећења,
разарања елемената водосистема, због плављења појединих изворишта загађења (септичке јаме,
ђубришта, депоније и слично).
Приликом поплава може доћи до страдања ихтиофауне због контаминације воде, услед спирања
вештачког ђубрива и пестицида са пољопривредног земљишта, односно комуналних и индустријских
отпадака.
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IV ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ
Подручје Општине Бач према Оперативном плану одбране од поплава за 2021. годину припада
водном подручју „Бачка и Банат“ - део АП Војводина, које је подељено на мелиорациона подручја, а
Општина Бач припада сектору Д.11.1 Бачка Паланка. ВДП „Дунав“ Бачка Паланка врши одбрану од
поплава на целој територији Општине Бач.
Водопривредно предузеће врши одбрану од поплава од унутрашњих вода на објектима и
постројењима хидромелиорационих система за одводњавање и другим објектима који су
функционално везани за те системе, а којима управљају јавна водопривредна предузећа.
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на објектима и постројењима хидромелиорационих
система за одводњавање, којима не управљају јавна водопривредна предузећа, а који су функционално
везани за те системе за одводњавање, врши власник или корисник објекта, по налозима службе одбране
од поплава надлежног водопривредног предузећа.
У Општини Бач одбраном од поплава за воде II реда руководи Општински штаб за ванредне
ситуације у сарадњи са надлежним водопривредним предузећем. Надлежно водопривредно предузеће
проглашава и укида одбрану од поплава на водотоцима II реда. Одлуком Скупштине Општине Бач
дефинисан је састав, као и послови и задаци које Штаб извршава. У зависности од степена опасности,
одбрана од поплава организује се и спроводи према следећим фазама:
1. Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној водомерној станици
или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана, а очекује се даљи
пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. Мере у
току редовне одбране: Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања
заштитних објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава.
2. Ванредна одбрана од поплава је када изграђени системи за одводњавање и канализациона
мрежа није у могућности да у задовољавајућем року одведе поплавне воде са пољопривредног
земљишта или из насеља, са претњом настајања штете на усевима и објектима. Када водостај на
меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране, утврђен у
складу са критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи
пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, проглашава се ванредна одбрана од поплава
од спољних вода.
Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава :
Критеријум А
Услов А1 : Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24
часа, или уколико је у пријемнику испуњено минор корито.
Услов А2 : Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48
часа, или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних вода.
Услов А3 : Евакуацион објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 72
часа, као и у случају хаварије, или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних
вода.
Критеријум Б
Услов Б1 : Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети
изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
Услов Б2 : На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно
пријем воде у канале је изразито успорен.
Услов Б3 : На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно
пријем воде у мрежу је онемогућен.
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Критеријум В
Услов В1 : Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених
површина до 1% површине система.
Услов В2 : Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине
система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.
Услов В3 : Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5 %
површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и
стамбене зграде.
Критеријум Г
Услов Г1 : Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска
мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена –
пораст температуре и нагло топљење снега.
Услов Г2 : Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска
мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега, поплављено земљиште на
смрзнутој подлози.
Услов Г3 : Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне
падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Одбрану од поплаве од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за
одводњавање проглашава Наредбом руководилац одбране од поплава за водно подручје и то редовну
одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А Б, В и Г са индексом 1, а ванредну одбрану
када се стекне један од услова са индексом 2. Када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б,
В и Г са индексом 3. Уз истовремено погоршање режима унутрашњих вода и постојања опасности од
директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји и потреба проглашања ванредне
ситуације услед поплава од унутрашњих вода.
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V НАЧИН ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА
Штаб за ванредне ситуације за територију општине Бач, је у контакту са Републичким
хидрометеоролошким заводом, ВД „Дунав“ и повереницима цивилне заштите у месним заједницама
тако да редовно прикупља информације о могућности настанка поплава на одређеној деоници.
Када се најављују веће количине падавина и могућност настанка поплава на одређеној деоници,
Штаб за ванредне ситуације обавештава главног руководиоца за одбрану од поплава (или његовог
заменика), који у сарадњи са оперативом предузећа које је задужено за обезбеђење алата, материјала,
опреме и механизације организује одбрану од поплава на одређеној локацији. Одбрана од поплава
састоји се од радова на подизању насипа од земље, односно џакова пуњених песком. С обзиром на
могућност складиштења потребног материјала за израду насипа као први корак треба предузети довоз
материјала за израду насипа (песак), односно почети са ископом и превозом земље из најближег
позајмишта, или депоније. У случају потребе за већим бројем ангажованих лица, главни руководилац
даје предлог о ангажовању људства у одређеној месној заједници. Све време трајања активности на
одбрани од поплава, Главни руководилац одбране је у контакту са командантом општинског штаба за
ванредне ситуације (председник општине или његов заменик). Након престанка опасности од штетног
дејства вода и обезбеђења услова за приступ угроженом подручју, посебна комисија коју организује
Скупштина општине извршиће детаљан обилазак подручја у циљу идентификације материјалних
штета по врсти објеката и добара и благовремене израде извештаја са одговарајућом фотодокументацијом. Начин и делокруг рада ове комисије дефинише посебан акт Скупштине општине Општинско веће. Поменути општински акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз
усаглашавање са важећим критеријумима за процену штете републичких институција којима се
доставља извештај. Од изузетног је значаја познавање примењеног режима дистрибуције помоћи:
ургентне помоћи као и помоћи за враћање угрожених добара и домаћинстава у редовно стање живота.
По завршеним активностима Главни руководилац одбране од поплава дужан је да команданту
општинског штаба за ванредне ситуације (оштинском већу) у року од 15 дана, достави извештај о
извршеној одбрани од поплава.
Поступање у случају процене радарског центра о могућим јаким пљусковитим кишама :
- на најаву радарског центра, руководилац штаба подиже припремну узбуну, обавештава поверенике за
Цивилну заштиту (у месним заједницама), да провере пропусну моћ корита водотока и чека даље
информације о кретању пљусковите кише;
- на основу пристиглих извештаја, руководилац штаба налаже хитно чишћење корита водотока на
угроженим местима;
- за случај најаве киша катастрофалних размера налаже евакуацију људи, стоке и покретних добара;
- активности и обим људства на терену усклађује са извештајима из радарског центра и стањем на
терену;
- уколико размере поплаве превазилазе потенцијал људства и механизације, (преко команданта градског
штаба), успоставља везу са штабовима суседних општина.
Потребни услови за активирање одбране на водотоковима ван система редовне одбране од
поплава, прописани су према следећим критеријумима:
1. Припремна узбуна се подиже на најаву радарског центра да наилази могућа јака киша, која одговара
задатим критеријумима. Штаб се састаје у најкраћем року и предузима мере за проверу стања на
територији града као и припремне радње за правовремено реговање.
2. Секторска одбрана се спроводи када се сазна који је сектор угрожен и где се очекује појава поплава.
3. Општа одбрана се спроводи када је територија града у целини захваћена поплавама и одбрана се
организује на целој територији. Тада се спроводи мобилизација грађана и материјалних средстава.
4. Сложена одбрана се спроводи када се поплава догоди у време одбране од неке друге елементарне
непогоде.
5. У условима опште или сложене одбране предвиђа се могућност и услови ангажовања припадника
војске и припадника полиције.
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Мере и активности након упозорења о могућим поплавама
Општински штаб за ванредне ситуације предузима радње на начин дефинисан Планом првенствено се
разматра постојећа ситуација у коју спада:
• Анализа информација о поплави како би се процениле могуће последице,
• Праћење информација о временским приликама и поплави,
• Процена захтева у погледу руковођења и координирања,
• Анализа локалних ресурса и разматрање потреба за додатним ресурсима у погледу особља,
заштите имовине, спашавање од поплава и подршке са копна и ваздуха,
• Праћење водотока и предузимање мера на извиђању и прикупљању информација о стању,
• Обавештење о приправности јединицама цивилне заштите опште намене на територијама
Месних заједница,
• Обавештење о приправности правним лицима од значаја за заштиту и спасавање у ванредним
ситуацијама,
• Припрема активности у циљу адекватног информисања јавности и локалног становништва,
• Израда и објављивање извештаја о тренутној ситуацији.
Мере заштите и спасавања по фазама
Мере заштите и спасавања од поплава које се спроводе састоји се од три фазе.
Фаза I – Превентивна заштите
Мере заштите и спасавања
• Непрекидно праћење ситуације на плану заштите и спасавања од поплава,
• Израда и ажурирање планова за заштиту и спасавање од поплава,
• Изградња и реконструкција заштитних насипа, регистровање и уочавање промена у кориту
водотока,
• Редовно иновирање техничке документације која садржи прегледну ситуацију водних подручја
са уцртаним границама речних сливова, опис поплава које су се дешавале у прошлости,
ситуацију са уцртаним угроженим подручјима од великих вода и положајем заштитних објеката,
уздужне профиле насипа, локације пресецања насипа, објекте на насипу, акумулације и
ретенције, канале, ситуацију са уцртаним ерозивним подручјима, системима веза и осматрања,
• Обезбеђење опреме и средстава за спашавање од поплава,
• Спровођење пропагандних мера и едукација локалног становништва,
• Истраживање, студије и пројекти везани за унапређење стања заштите и спасавања од поплава,
• Стручно оспособљавање и усавршавање припадника јединица цивилне заштите опште намене.
Носиоци активности
• МУП-Сектор за ванредне ситуације,
• Републички хидрометеоролошки завод,
• Јединица локалне самоуправе,
• Општински штаб за ванредне ситуације,
• Стручно – оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава,
• Јединице цивилне заштите опште намене,
• Надлежно водопривредно предузеће,
• Органи и организације, удружења на територији општине Бач,
• Локални медији,
• Ватрогасно – спасилачка јединица Бач,
• Приватна предузећа, установе,
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Грађани општине Бач.

Фаза II – Спашавање
Мере заштите и спашавања
• Организација, руковођење и координирање акцијама заштите и спасавања од поплава,
• Осматрање и извиђање стања водотока, заштитних објеката и околине,
• Употреба савремене опреме за заштиту и спасавање,
• Ангажовање јединица цивилне заштите опште намене,
• Стварање услова за брзу интервенцију спасилачких тимова,
• Предузимање неопходних оперативних мера, радњи и поступака на смањењу штетног дејства
од поплава,
• Санирање оштећених делова заштитних објеката,
• Пружање прве медицинске помоћи повређеним лицима,
• Спровођење евакуације угрожених и настрадалих грађана и материјалних добара са угроженог
подручја,
• Заштита и спасавање животиња,
• Спасавање биљака и биљних производа,
• Обезбеђивање угроженом становништву основне услове за живот,
• Непрекидно и правовремено обавештавање становништва на угроженом подручју.
Носиоци активности
• МУП – Сектор за ванредне ситуације,
• Ватрогасно – спасилачка јединица Бач,
• Полицијска станица Бач,
• Јединица локалне самоуправе,
• Општински штаб за ванредне ситуације,
• Стручно – оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава,
• ЈКП „Тврђава“ Бач,
• Надлежно водопривредно предузеће,
• Јединице цивилне заштите опште намене,
• Дом здравља Бач,
• Правна лица од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама,
• Удружења, организације и установе,
• Локални медији,
• Грађани општине Бач.
Фаза III – Отклањање последица
Мере
•
•
•
•
•
•

заштите и спасавања
Процена штете од поплаве,
Информисање станивништва,
Уређење зона за смештај угроженог становништва,
Организовање, прикупљање и расподела помоћи угроженом становништву,
Измештање и смештај важних материјалних и културних добара,
Спровођење здравствених, ветеринарских и хигијенско – епидемиолошких мера заштите и
спровођење других активности и мера којима се ублажавају и отклањају непосредне последице
изазване поплавама,
• Асанација водних објеката и водотока,
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Уклањање предмета и материјала који могу битније утицати на режим вода, стварање услова за
нормализовање живота људи и рада на угроженом подручју,
Ангажовање стручних екипа здравствене, ветеринарске, комуналне и других служби за
спровођење асанације,
Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације и предузимања других активностии
мера на спречавању деловања насталих последица од поплава.

Носиоци активности
• Општински штаб за ванредне ситуације,
• Стручно – оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава,
• Комисија за процену штете,
• Јединици цивилне заштите опште намене,
• Ватрогасно – спасилачка јединица Бач,
• Локални медији,
• ЈКП „Тврђава“ Бач,
• Удружења, установе и организације,
• Дом здравља Бач,
• Ветеринарска станица Бач,
• Надлежно водопривредно предузеће,
• Приватна предузећа,
• Грађани општине Бач.
Заштита инфраструктуре од значаја
Инфраструктура од значаја (путеви, предузећа, електрична мрежа, стамбени и пословни објекти и др.)
могу бити оштећени у случају поплаве. Због тога се морају предузети све неопходне мере за њену
заштиту, при чему ће Општински штаб за ванредне ситуације утврђивати приоритете заштите.
Заштита инфраструктуре може се вршити постављањем мобилних брана и врећа пуњених песком.
Општина Бач не располаже са мобилним бранама, али има налазишта песка у близини реке Дунав, који
се може искористити за пуњење врећа са песком на лицу места и постављање на угроженим тачкама.
За пуњење и постављање врећа са песком користиће се јединице цивилне заштите опште намене, као
и грађани општине Бач.
Затварање путева
Општина Бач је одговорна за затварање локалних и некатегорисаних путева.
Уколико су неки од локалних или некатегорисаних путева поплављени или им прети опасност од
плављења, локална самоуправа ће преко надлежне службе извршити постављање знакова упозорења и
путних блокада, како не би дошло до несрећних случајева. О затварању путева становништво ће бити
одмах обавештено преко локалних средстава информисања.
Евакуација
Општински штаб за ванредне ситуације процењује ситуацију на угроженом подручју и доноси одлуку
о спровођењу евакуације на територији општине Бач.
Општински штаб за ванредне ситуације процењује потребу и доставља предлог Републичком штабу за
ванредне ситуације, о доношењу одлуке од стране Владе Републике Србије о евакуацији становништва
из једне у другу општину.
Општински штаб спроводи донесену одлуку и налаже реализовање конкретних радњи и активности
које ће спроводити службе заштите и спасавања уз помоћ других органа (војска, полиција и др.).
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Полицијска станица одговорна је да обезбеди проходност евакуационих путева, безбедност грађана
који се евакуишу, као и да заштити имовину на подручју са којег је извршена евакуација.
Службе и тимови који врше евакуацију имају обавезу евидентирања људи погођених ванредном
ситуацијом узрокованом поплавом, укључујући оне који су евакуисани.
Спашавање од поплава
Служба за заштиту и спасавање врши активности спашавања у ситуацијама у којима добровољна
евакуација није могућа, није успела или се сматра превише опасном по угрожено лице или заједницу.
Пре започињања активности спашавања треба спровести процену расположивих ресурса за спасавање
из поплава уколико није урађена пре ванредних збивања.
Спасавање се сматра високо ризичном активношћу и за спасиоца и за лице коме је потребно спасавање.
На спасавање не треба гледати као на пожељну активност поступања у ванредној ситуацији. Спасиоци
треба увек да спроведу процену ризика пре покушаја спасавања из поплаве.
Приликом спасавања логистику за пружање прве медицинске помоћи и збрињавање даће Дом здравља
Бач, као и екипа општинског Црвеног крста.
Обнова залиха
Током поплаве може да се деси да поједина домаћинства или делови насеља буду одсечени због
оштећења путева, па се у таквим ситуацијама може јавити потреба за основним животним
намирницама. Уколико постоји могућност изолације одређених делова, локална самоуправа ће
препоручити предузећима и домаћинствима, која се налазе у потенцијално угроженом делу од
изолације, да повећа залихе основних потребних ствари.
Јединице заштите и спасавања ће пружити подршку изолованим деловима насеља и домаћинстава.
Питања од значаја за јавно здравље која су повезана са отпадним водама и канализационом
инфраструктуром
Плављење кључне канализационе инфраструктуре, укључујући септичке јаме и канализацију, може
имати за последицу погоршање квалитета воде за пиће на територији општине Бач. Уколико би дошло
до плављења проверу квалитета би вршиле овлашћене институције.
Уколико дође до плављења или постоји могућност исте, ЈКП „Тврђава“ треба да предузме следеће мере:
• Информише Општински штаб за ванредне ситуације о безбедности канализационе
инфраструктуре, како би помогла припрему активности за одговор у случају поплаве,
• Одржава и унапреди безбедност канализационе инфраструктуре,
• Провери или поправи, где је то могуће, функционисање канализационе инфраструктуре за време
поплаве,
• Информише надлежне у случају плављења канализационе инфраструктуре.
Обавеза локалне самоуправе је да заједно са овлашћеним институцијама реши проблем квалитета воде.
Поступање грађана у случају поплаве
Упутства за понашање током поплава
• Слушајте радио и телевизију ради информација.
• Будите свесни да су бујичне поплаве могуће. Уколико постоји ризик, одмах пређите на више
спратове куће. Не чекајте инструкције да бисте то урадили.
• Држите се даље од електричних каблова.
• Избегавајте области које су познате по клизиштима и одронима.
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Не ометајте спасилачке екипе у њиховом раду.

Упутства за понашање уколико је евакуација неопходна
• Узмите припремљене нужне ствари и по могућству организовано напустите домаћинство како
бисте се склонили на сигурно.
• Будите кооперативни и сарађујте са спасилачким екипама.
Уколико имате времена, пожељно је да:
• обезбедите свој дом;
• искључите струју на главном прекидачу;
• искључите све електричне уређаје;
Уколико нађете времена да обезбедите свој дом на овај начин, не додирујте електричну опрему ако
стојите у води.
Упутства у случају да морате да напустите дом
• Не ходајте кроз воду која се креће. Кретање кроз воду дубине 15цм може изазвати пад. Уколико
морате да прођете кроз воду – ходајте тамо где се вода не помера. Користите штап да би
проверили дубину воде и чврстину тла под водом.
• Не улазите возилом у поплављена подручја. У случају да вас поплавна вода опколи, напустите
возило и уколико је могуће безбедно пређите на више тло.
• Не прелазите брзаке и потоке пешице нити колима.
• Евакуишите домаће животиње, а ако то не можете ослободите их из објеката у којима су
смештене.
Упутства за понашање после поплава
• Слушајте извештаје на вестима о водоснабдевању, као и да ли је безбедно пити воду.
• Избегавајте плавну воду – она може бити загађена муљем, уљем, бензином или фекалном
канализацијом. Вода може такође бити под струјним напоном од подземних каблова.
• Избегавајте воду која је у покрету.
• Будите пажљиви у областима са којих се плавна вода повукла, путеви су можда оштећени и
опасни.
• Вратите се у своје домове само пошто надлежне службе прогласе да је то безбедно.
• Немојте користити електричне апарате пре провере.
• Очистите и дезинфикујте све површине.
• Држите се даље од зграда које су окружене плавним водама.
• Будите пажљиви при улажењу у зграде због скривених оштећења која су могла да настану
• Оспособите оштећене септичке јаме и друге канализационе системе што је раније могуће –
уколико су оштећени могу да постану велики здравствени ризик.
• Очистите и дезинфикујте све што је поквашено. Муљ који остаје после плавне воде, може да
садржи канализационе отпатке и хемикалије.
• Уколико приметите угинуле животиње обавестите надлежну службу на телефонске бројеве 193
или 1985;
Спасавање и рад на води
Док пловите и када се налазите на води неопходно је следеће:
• адекватна опремљеност за пловидбу,
• адекватно установљена рута пута,
• употреба светала за ноћну навигацију,
• коришћење прслука за спасавање и
• коришћење пиштаљке или дозивање у помоћ уколико пловило тоне.
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Спасавање у случају тоњења или друге несреће
• Спасиоци ће допловити својим чамцем, бродом или даском за спасавање до лица коме је
неопходна помоћ.
• Уколико вам је потребна помоћ следите инструкције спасилаца и не паничите, како би спасиоци
могли да вас пренесу до најближег сигурног места.
• Ако не можете помоћи лицу које је у води и коме је потребна помоћ, пробајте да му добаците
било какав предмет који би га одржао на површини и запамтите локацију на којој се налази да
бисте били у могућности да је покажете спасиоцима кад стигну.
Кретање по леду на површини воде – реке или језера
У случају да се крећете по леду, знајте да постоји могућност да он пукне и да пропаднете. При себи би
увек требало да имате неопходну заштитну опрему у таквим ситуацијама, као и мобилни телефон и
пиштаљку око врата.
Упутства у случају да лед пукне
• Не померајте се.
• Одмах зовите у помоћ или дувајте у пиштаљку.
• Покушајте лагано да се вратите одакле сте дошли.
• Покушајте да се подигнете изнад леда, котрљајте се по њему, ходајте четвороношке или пузећи
док не дођете до дебљег леда.
• После избављења, утоплите се.
• Ако нисте у могућности да се вратите на сигуран лед, запамтите да је неопходно да смањите
губитак топлоте тела.
Упутствa у случају да је неком другом потребна помоћ
• Позовите спасилачке службе.
• Покушајте да помоћу конопца, гране, штапа, дрвета или другог предмета повучете или
привучете лице које је у леду.
• Одвлачите лице које је у води у правцу чврстог леда, ходајте на четвороношке или пузите
последњих неколико метара.
Упутства за пружање прве помоћи за лица која су била у хладној води
• Ако особа може да се креће, пробајте да је утоплите. Промените мокру одећу и обућу и обуците
суву.
• Ако је особа у несвесном стању или није у стању да се креће, избегните непотребно покретање.
Не покушавајте да је пресвучете, сачекајте спасиоце. Прекријте је да бисте спречили губитак
топлоте тела.
• Можете јој дати топлу воду са шећером, никако алкохол. Масажа, алкохол и брзо утопљавање
може довести до опасног губитка топлоте тела.

VI АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Укључивање чланова Штаба и Стручно оперативног тима за заштиту од поплава
Стручно оперативни тим за заштиту од поплава је у саставу Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Бач. Општински штаб и и стручно оперативни тим делују пре наступања, у току
наступања као и на отклањању непосредних последица поплаве.
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Активирање Општинског штаба и стручно оперативног тима наређује председник општине Бач
(као командант Општинског штаба за ванредне ситуације) или његов заменик.
Позивање чланова Штаба, који ће одмах активирати План у случају настанка опасности од
поплаве, се организује сопственим курирским системом или телефоном.
У складу са ситуацијом врши се позивање и осталог кадра цивилне заштите који се по плану
ангажују у оваквим ситуацијама.
Списак лица у Стручно-оперативном тиму за заштиту и спасавање од поплава на територији
општине Бач:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Иван Јатић, секторски руководилац ВД „Дунав“ ад, за руководиоца тима
Оливера Јелић, Црвени Крст, за члана
Славко Хајровић, представник МУП – УВС, за члана
Рађеновић Зоран, представник ЈКП „Тврђава“, за члана
Зоран Атанасковић, директор Центра за социјални рад у Бачу, за члана,
Ненад Ковач, саветник за ванредне ситуације и цивилну заштиту, за члана
Даниел Дурандзи, председник Општинског ватрогасног савеза, за члана
Бојан Ђаковић, командир ПВСЈ Бач

Општински штаб ће активирати сва јавна предузећа чији је правна лица која су одређена за лица
од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама, а она су у обавези да ставе на располагање
целокупно људство и сву механизацију у складу са Законом и посебним подзаконским актима.
Приказ субјеката који се ангажују у заштити и спасавању
Редни Назив субјекта
Делатност
број
1.
Општински штаб за
Заштита и спасавање
ванредне ситуације
2.
Јединица цивилне заштите
Заштита и спасавање
3.
Скупштина општине Бач
Функционисање
општинске управе
4.
Општинско веће
Функционисање
општинске управе
5.
Општинска управа
Извршава послове управе

Контакт
770-075
770-075
770-075
770-075
770-075

6.

Месне заједнице

Учешће у заштити и
спасавању

7.

ВД „Дунав“ ад Бачка
Паланка
Полицијска станица Бач

Одбрана од поплава
Јавни ред и мир

6070-122

Заштита и спасавање

6070-123

10.

Ватрогасно-спасилачка
јединица Бач
Дом здравља Бач

6070-124

11.

ЈКП „Тврђава“ Бач

Примарна здравствена
заштита
Дистрибуција и
пречишћавање воде,
уклањање комуналног

8.
9.

Бач
Селенча
Вајска
Бођани
Плавна
Б.Н.Село

6070-175
774-004
775-406
2076-004
2078-016
779-012

6071-067
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Општинска организација
Црвеног крста
Ветеринарска станица Бач

17.

Центар за социјални рад
Бач
Општински ватрогасни
савез Бач
ДОО „Слован прогрес“
Селенча
Радио „Бачка“ Бач

18.

ЕД „Сомбор“ Оџаци

19.

Остала привредна лица

15.
16.
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отпада
Хуманитарна организација

6071-244

Ветеринарска заштита

063/510-856

Социјални рад без
смештаја
Послови заштите и
спасавања
Грађевинарство, трговина,
производњача
Обавештење и
информисање грађана
Снабдевање електричном
енергијом
Отклањање последица
поплаве, заштита и
спасавање

6070-251
6070-123
774-000
6071-444
025/465-402

Преглед средстава за евакуацију угроженог становништва
На територији општине Бач регистровано је 14 чамаца који се могу користити за евакуацију у случају
поплава.
Списак лица са чамцима
Редни
Име и презиме
број
1
Јосип Галик

Место

Контакт телефон

Бачко Ново Село

063 107 1842

2

Јакоб Галик

Бачко Ново Село

063 107 1842

3

Лазар Вујић

Бачко Ново Село

065 629 7890

4

Мехмед Емић

Бачко Ново Село

064 987 1621

5

Един Мемишевић

Бачко Ново Село

064 513 1001

6

Милан Мемишевић

Бачко Ново Село

064 446 8847

7

Ибрахим Реџић

Бачко Ново Село

064 068 7985

8

Авдо Делић

Бачко Ново Село

063 859 1832

9

Јасмин Шапчанин

Бачко Ново Село

065 580 7420

10

Јован Бошкић

Бачко Ново Село

069 779 074
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Увођење дежурства у згради Општинске управе
За време ванредних одбрана од поплава:
Људство: од 07,00 часова до 15,00 часова I смена
од 15,00 часова до 23,00 часова II смена
од 23,00 часова до 07,00 часова III смена
Према списку Штаба за ванредне ситуације.
Важни телефонски бројеви са именима и функцијама:
1. Командат Општинског Штаба за ванредне ситуације – 062/107-1793
2. Славко Хајровић, начелник Општинског Штаба - 064/892-0855
3. Ненад Ковач, саветник за ванредне ситуације и цивилну заштиту – 064/851-1948
4. Иван Јатић, руководилац сектора ВД Дунав'' Бачка Паланка 066/8074-040
5. Општинска управа – 021/6070-075
7. Дом здравља – 021/6070-124 - (194)
8. МУП-ПС Бач – 021/6070-157 (192)
9. Ватрогасци – 021/6070-123 - (193)
10. Центар за обавештавање – 1985
11. Ситуациони центар општине Бач – 021/6070-007
За време редовне одбране од поплава организује се дежурство у времену од 6,00– 18,00 часова.
Увођење дежурства у насељеним местима
Угрожене Месне заједнице када добију налог од Општинског штаба да прети непосредна
опасност од поплава, дужне су да организују дежурство:
- У ванредној одбрани у времену од 0 – 24 часа
- У редовној одбрани у времену од 07,00 – 15,00 часова
Списак Месних заједница у општини Бач
Ред.
Назив Месне
Име и презиме
бр.
заједнице
секретара МЗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

МЗ Бач
МЗ Селенча
МЗ Вајска
МЗ Бођани
МЗ Плавна
МЗ Бачко Ново Село

Мирослав Јелисавац
Желмира Колар
Момир Сворцан
Сања Валечић
Слободан Зељковић
Слободанка Емић

Телефон у МЗ
021/6070-175
021/774-004
021/775-406
021/2076-004
021/2078-016
021/779-012

Преветивно деловање Месних заједница
- Штаб за ванредне ситуације на територији месне заједнице састоји се од чланова Савета месне
заједнице и састаје се најмање једном у три месеца;
- На свим састанцима расправља о стању на територији месне заједнице у смислу предузимања
превентивних мера;
- Превентивне мере се односе на активности које треба предузети ради заштите територије месне
заједнице од ванредних ситуација;
- У складу са донетим закључцима, предлог о мерама које треба предузети, доставља Општинском
штабу која исте, у складу са планом, уграђује у Програм активности;
- Програм активности представља основ за обезбеђивање одговарајућих буџетских средстава за
превентивно деловање;
- О висини обезбеђених средстава и о евентуално прихваћеним захтевима обавештава се Савет месне
заједнице;
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- Предузима и низ других активности у циљу превентивног деловања на својој територији, са
тежиштем на едукацији грађанства и развијању безбедносне културе осигурању имовине.
Деловање у ванредним ситуацијама
- Одмах по пристизању у просторије месне заједнице, председник Савета позива чланове савета МЗ;
- Прикупља и евидентира све захтеве грађана о насталој штети;
- Утврђује приоритете и у складу са тим извештава Центар за осматрање и обавештавање и Општински
штаб за ванредне ситуације;
- Уредно прикупљене и евидентиране захтеве грађана о насталој штети, доставља Општинској
комисији за процену штете;
- Обавља и све друге активности по налогу Општинског штаба, а све у циљу отклањања последица
ванредних ситуација у што краћем врменском периоду.
Савет месне заједнице делује:
1. пре наступања елементарне непогоде, израђују планска документа заштите од елементарних
непогода за подручје МЗ;
2. по наступању елементарне непогоде организују снаге и средства за одбрану;
3. организују и обезбеђују прихват и збрињавање евакуисаног становништва и материјалних добара;
4. организују одржавање реда за време елементарне непогоде;
5. предузимају мере на отклањању последица од елементарне непогоде;
6. обављају и друге задатке по наређењу Општинског штаба.
Укључивање МУП - ПС Бач
- патроле
- затварање путева
- праћење транспорта
-евакуација стновништва
Укључивање ватрогасаца
- вађење воде из подрума
- евакуација становништва
Одређивање локације за складиштење отпадног материјала
Локације у насељеним местима одређују Савети месних заједница.
У случају да насељено место нема погодну локацију за депоновање грађевинског одпада, шута, блата,
грања и др. исто ће се лагеровати на главну депонију у Бачу.
Укључивање ловачких друштава за збрињавање дивљачи
Ловачка друштва из угрожених насељених места, организоваће прихват и збрињавање дивљачи
на места која одреди Општински штаб.
Механизација и опрема за потребе угрожених месних заједница од поплава
За потребе угрожених Месних заједница, ангажоваће се аутобуси, камиони, трактори, багери и
друго, као и потребна опрема, алати и материјал по налогу Општинског штаба а у складу са
закљученим уговорима која је општина Бач закључила са предузећима и установама.
Локацију за вађење песка одређује Општински штаб где ће се пунити џакови песком и развозити
до угроженог насипа. У случају да се може прићи и путним правцем до насипа који је угрожен,
користиће се постојећи пут.
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За пуњење џакова песком поред људства које обезбеђује МЗ ангажоваће се и јединица цивилне
заштите опште намене.
Обезбеђење исхране и превоза људства за рад у заштићеној зони
Грађани који учествују у одбрани од поплава имају право на бесплатну исхрану и превоз као и
друга права утврђена Законом.
Исхрана
Исхрана грађана који се ангажују као подршка појачавања хидротехничких објеката спроводиће
се за осмочасовни рад давањем једног хладног оброка.
Уколико се грађани на појединим задацима ангажују дуже од осам часова за исте се обезбеђује
два хладна оброка.
За сваког ангажованог грађана за осмочасовно ангажовање обезбеђује се један литар пијаће
флаширане воде.
Поједини артикли исхране и воде за пиће могу се обезбедити и из Робних резерви АП Војводине
и од донатора.
Превоз
Превоз грађана који учествују као подршка ојачању хидротехничких објеката – насипа, од места
прикупљања до места рада вршиће са аутобусима.
Превоз грађана по некатегорисаним и расквашеним пољским путевима вршиће се тракторима и
приколицама пољопривредних предузећа и приватних лица.
Превоз грађана по тешко проходним путевима могу се вршити и камионима Војске Србије.
Превоз грађана у случају евакуације вршиће се аутобусима и превозним средствима грађана који
се евакуишу.
Превоз МТС у евакуацији врши се превозним средствима грађана који се евакуишу и
камионима.
Евакуација стоке врши се погоном, а за категорије које се морају транспортовати транспорт ће
се извршити одговарајућим камионима.
Одбрамбени објекти
1. Црпна станица "Бачко Ново Село", km 44+900.
Изграђена је 1962. год. Црпни базен, уливна и изливна грађевина изграђени су од армираног
бетона. Црпно постројење је на електрични погон, капацитета 20 x 0,30 m3/s. Потисни цевоводи
челични 2 ϕ 700 са повратним клапнама.
Затварач се налази у згради црпне станице.
Сливно подручје је 567 hа.
Кота дна уливне грађевине
Кота дна изливне грађевине
Кота дна изливне цеви
Кота дна цеви у круни насипа
Кота круне насипа

76,00
74,70
75,70
81,02
84,60
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83,07

Доводни канал је зацевљен у дужини 32 m', цевовод 2,20 x 2,20 m' и изградњом 4 (четири)
растеретна бунара.
2. Црпна станица за одводњавање "Мандра", km 53+763
Грађена је као привремена (до коначног решења система за одводњавање) 1978. године.
Црпни базен је уствари проширен део доводног канала обложен бетоном. Два црпна дизел
агрегата капациета 2 x 0,35 m3/s, постављени су на челичне I профиле, који се ослањању на
обалне бетонске темеље. Изливни базен је од бетона. Потисни цевовод од рефулерних челичних
цеви ϕ 500 са прирубницама спојене завртњима. Затварач се налази у монтажној машинској
кућици.
Површина слива је 7.011 hа
Кота дна црпног базена
Кота дна изливног базена
Кота дна изливне цеви
Кота дна цеви у круни насипа
Кота круне насипа
Рачунска ВВ 1965.
Радни ниво воде у каналу

77,70
77,20
77,50
84,27
85,27
83,58
79,46

Удаљеност црпног базена од осовине насипа 63 m.
3. Црпна станица за одводњавање "Плавна", km 54+780, изграђена је 1972.год.
Уливна и изливна грађевина и црпни базен изграђени су од армираног бетона. Уграђена су 3
електрична агрегата капацитета 2 x 3,0 m3/s + 1 x 1,00 m3/s = 7,0 m3/s. Потисни цевоводи
челични 2 x 120 cm са потребном опремом.
Затварачи су смештени у згради.
Сливно подручје је 12.532 ha
Кота дна уливне грађевине
Кота дна изливне грађевине
Кота дна канала
Кота врха цеви у круни насипа
Кота круне насипа
Рачунске ВВ 1965.
Минимални ниво воде у каналу
Радни ниво воде у каналу
Максимални ниво воде у каналу

72,80
76,20
73,80
84,70
85,85
83,65
76,62
77,02
77,32

Удаљеност црпне станице од основине насипа 65 m.
4. Црпна станица за одводњавање "Плавна-стара", km 55+400.
Изграђена је 1912. год. Служи као резервна.
Црпни базен, уливна и изливна грађевина, рађени су од армираног бетона, црпно постројења
дизел агрегати капацитета 2 x 2,50 m3/s. Потисни цевовод од ливеног гвожђа је 2 ϕ 1300 mm
положен хоризонтално. Затварачи су смештени у згради и на круни насипа.
Кота дна уливне грађевине
Кота дна изливне грађевине

75,40
75,40
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75,40
84,83
83,70

Ниво воде у каналу исти као код нивоа црп.станице "Плавна".
Удаљеност зграде црп.станице од круне насипа 40 m.
5. Црпна станица за одводњавање "Лабудњача", km 73+225
Изграђена је 1963.год.
Црпни базен, уливна и изливна грађевина су од армираног бетона. Потисни цевоводи челични
2 ϕ 1000 мм, на крајевима са повратним клапнама.
Уграђена два елек. агрегата капацитета 2 x 2,оо м3/сец. Затварачи се налазе у црпној станици.
Сливно подручје је 5.489 hа.
Кота дна уливне грађевине
75,40
Кота дна изливне грађевине
75,60
Кота врха цеви у круни насипа
82,60
Кота круне насипа
86,20
Кота дна изливне цеви
75,70
Кота меродавне ВВ 1965.
84,92
Максимални ниво воде у каналу
77,62
Радни ниво воде у каналу
77,42
Минимални ниво воде у каналу
77,12
Црпна станица је лоцирана на месту са лошим хидролошким карактеристикама, те су извршени
санациони радови.
Испод насипа према водотоку наспрам црпне станице постављен је узубљен "тепих" од
кохерентног материјала дебљине 2,5 m, дужине 220 m и ширине 45 m. Изливни базен је измештен и
потисни цевоводи су продужени за 45 m. Доводни канал обложен је филтерском облогом у дужини од
35 m. Санирана је дилатациона спојница између цевне грађевине и црпног базена. Снижење нивоа
подземне воде – подвирних вода извршено је помоћу 6 несавршених бунара пречника 150 mm.
Процедне воде се прихватају дренажним цевима, уграђене су 3 цеви ϕ 80 mm око објекта. Није
извршена израда затвореног армираног бетонског цевовода дужине 53,80 m, рачунајући од цевне
грађевине.
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VII ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
Мере за заштиту и спашавање од поплава представљају организоване радње које се припремају
у циљу спровођења превентивних мера, мера заштите и спасавања и санационих мера после поплаве.
Уређењу простора и изградњи објеката који су у функцији заштите подручја угроженог
поплавама на располагању стоје структурне и неструктурне мере.
Структурне мере:
• Изградња насипа
• Изградња брана
• Изградња прелива и одводних канала
Неструктурне мере:
• Планирање простора
• Формирање зона у плавном подручју
• Исправљање планских грешака
Структурне мере подразумевају дужи период реализације и велике количине уложених
финансијских средстава, у односу на неструктурне које су неупоредиво јефтиније и не угрожавају
животну средину. Неструктурне мере су допуна структурним мерама и заједно са њима чине целину.
Упозоравање у случају поплава врши Републички хидрометеоролошки завод на начин што у
случају очекиваних високих вода обавештава МУП - Сектор за ванредне ситуације, односно подручне
Управе за ванредне ситуације, које упозоравају јединице локалне самоуправе.
За одржавање система одбране од вода надлежно је водопривредно предузеће „Дунав“ из Бачке
Паланке.
Мере заштите у урбанистичким плановима и грађењу
Системи за одбрану од поплава решавају се у оквиру интегралних система водотока, уз примену
хидротехничких и неинвестиционих мера. Хидротехничке мере подразумевају оптималан однос
пасивних и активних мера заштите. Пасивним мерама угрожена приобална подручја бране се од
поплавних таласа линијским системима - насипима, регулацијама река, формирањем брањених касета.
Активне мере подразумевају ублажавање таласа коришћењем акумулација и ретензија. Активне
мере заштите представљају и каналски системи са управљачким уставама, којима се активно утиче на
снижење поплавних таласа.
Посебан значај даје се неинвестиционим мерама, односно мерама планске политике коришћења
простора, којима се спречава градња објеката у угроженим зонама, чиме се зауставља даљи пораст
потенцијалних штета од поплава.
Ефикасна заштита од поплава подразумева и реализацију следећих организационих мера:
(а) нормативно спречавање неконтролисане градње у просторима који су угрожени од поплава,
применом одговарајућих урбанистичких и планских мера, како се не би повећавале потенцијалне штете
од поплава;
(б) адекватно одржавање заштитних објеката и система, према унапред дефинисаним
плановима,
(ц) стално ажурирање превентивних и оперативних мера у периоду одбране од великих вода;
(д) политиком осигурања имовине, која висину премија условљава и степеном ризика од
поплава (у свету је то једна од најефикаснијих мера спречавања градње у угроженим зонама).
Према одредбама Закона о водама, у зони насипа, по круни, у косинама и у ножици није
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дозвољена изградња било каквих објеката који предвиђају укопавање у тело насипа, чиме би се довела
у питање његова стабилност и функционалност као одбрамбеног објекта који штити општину Бач од
штетних дејства високих вода Дунава.
У зони од 100 метара у брањеној зони насипа према брањеном подручју, као и у зони од 60
метара од краја небрањене косине (небрањене ножице) насипа према Дунаву, није допуштена изградња
било каквих објеката, укопавање цевовода, засецање постојећег покровног слоја и слично, сем према
датим условима (насипање терена и сл.).
Предвиђени објекти у наведеној зони морају бити такви да се за време њихове изградње и
каснијег функционисања не наносе оштећења на водопривредним заштитиним објектима.
Такође, није дозвољена садња било каквог зеленила у овој зони (сем шумског заштитног појаса)
пошто би то могло да угрози функционалност одбрамбене линије. У небрањеном појасу тј. у подручју
између минор корита Дунава и насипа прве одбрамбене линије није дозвољена изградња стамбених
објеката. За планирање било каквих објеката у брањеној и небрањеној зони насипа потребно је од
надлежног водопривредног предузећа прибавити водопривредне услове, сагласност и дозволу.
Реконструкцијом постојећих насипа на Дунаву, оствариће се висок степен заштите урбаних и
индустријских насеља, као и потпуна заштита пољопривредних површина. На простору општине Бач,
неопходна је реконструкција обалоутврде Дунава код Бачког Новог Села.
Планиране активности на одржавању мелиорационих система на подручју (чишћење од
замуљења и растиња и евентуалне реконструкције постојећих канала), омогућиће двонаменско
коришћење постојећих система, односно и за потребе наводњавања.
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VIII ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Финансирање одбране од поплава, у условима редовне одбране, обезбеђује се из накнаде за
одводњавање ЈВП "Вода Војводине".
У условима ванредне одбране средства, такође, обезбеђује ЈВП "Вода Војводине" Нови Сад, а
преко овлашћених водопривредних предузећа, и буџет Општине из средстава сталне буџетске резерве.
Међутим, у условима стања приправности за заштиту од поплава и леда, руковођење одбраном
на свом подручју предузима Општина преко Председника Општине и Штаба ванредне ситуације, када
се ангажују сва расположива материјална средства правних и физичких лица и радна снага путем
јединица цивилне заштите (средства нису обезбеђена).
С обзиром да власници материјално-техничких средстава имају право на накнаду за њихово
ангажовање, односно да се морају обезбедити средства за људство ангажовано на извршењу мера из
овог Плана, Штаб за ванредне ситуације ће предузети потребне мере за оезбеђивање нужних средстава
за ове намене. У том смислу обратиће се са захтевом за средства надлежним државним органима,
односно ЈВП "Вода Војводине" Нови Сад. Уз сагласност Председника Општине, обзебедиће се
најнужнија средства за интервенције које се не могу одложити из буџета Општине.
За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплава на територији општине
Бач, за 2021. годину потребно је обезбедити следећи материјал
Ред.
бр.

Врста материјала

Количина

Јединица
мере

Јединична
цена

Свега

1.

ЏАК ЈУТАНИ

1000

комад

80,00

80.000,00

2.

КАНАП ЗА ВРЕЋЕ

10

клубе

400,00

4.000,00

3.

АКУМ. БАТ. ЛАМПА

20

комад

1.400,00

28.000,00

4.

ЧИЗМЕ РИБАРСКЕ

10

пар

3.500,00

35.000,00

5.

ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ

40

пар

1.000,00

40.000,00

6.

ПАЉЕНА ЖИЦА

4

кг

100,00

400,00

7.

ЕКСЕРИ РАЗНИ

4

кг

100,00

400,00

8.

ПРИРУЧНА АПОТЕКА

4

комад

1.500,00

6.000,00

9.

АШОВИ

20

комад

400,00

8.000,00

10.

ЛОПАТЕ

20

комад

400,00

8.000,00

11.

СЕКИРЕ

10

комад

2.000,00

20.000,00

12.

ТЕСТЕРЕ

4

комад

800,00

3.200,00

13.

ЧЕКИЋИ

4

комад

500,00

2.000,00

14.

КЛЕШТА

4

комад

600,00

2.400,00

15.

КРАМПОВИ

20

комад

800,00

16.000,00

16.

КАБАНИЦЕ

4

комад

2.000,00

8.000,00

СВЕГА:

261.400,00

40. страна - Број 3/2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

26. фебруар 2021. године

IX РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
У Општини одбраном од поплава руководи Општински штаб за ванредне ситуације за
територију општине Бач. Општински штаб за ванредне ситуације руководи свим активностима
означеним у шеми активности у надлежности општине (административне, хидротехничке и комуналне
активности), у периоду редовног стања (у периоду без непосредне опасности од поплава), као и у
периоду ванредних хидролошких околности – од момента најаве поплаве до престанка опасности,
руководи и координира учешћа ових субјеката у одбрани од поплава, у синхронизованом спровођењу
свих планираних мера заштите од вода;
У току одбране, Штаб је у пуној приправности.
Командант општинског штаба
Командант општинског штаба за ванредне ситуације кординира рад са Руководиоцем за одбрану
од поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране):
Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава:
1/1. Заказује и руководи седницама одговорних за одбрану од поплава на којима се усвајају
планови рада.
1/2. Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката;
1/3. У случају да постоји потреба, врши усаглашавање општег и оперативног плана за заштиту
и спасавање од поплава са општим и оперативним планом за одбрану од поплава водопривреде Србије.
1/4. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију плана за
зашштиту и спасавање од поплава код институција које чине виталне системе општине.
1/5. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији
оперативних планова, активности у реализацији активности у склопу припрема за одбрану од поплава
и организован рад у ванредним условима.
1/6. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје
општине.
1/7. Обезбеђује услове за реализацију програм мера и активности за информисање и едукацију
јавности.
1/8. Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за
обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима.
1/9. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада.
1/10. Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља
Хидрометеоролошки завод.
Фаза 2.: Ванредна одбрана од поплава:
2/1. Руководи радом штаба за ванредне ситуације.
2/2. Координира активности са задуженима за одбрану од поплава.
2/3. Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног Оперативног плана.
2/4. Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне заштите
и оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање.
2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на ангажовање
радне снаге, механизације и других средстава и др.
2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе на
ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.
2/7. Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним
околностима у координацији са штабом цивилне заштите.
2/8. Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације.
Фаза 3.: Ванредна ситуација:
3/1. У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети
изливање воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију.
3/2. Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до
прихватних центара у ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите;
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Фаза 4.: Отклањање последица поплава:
4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању
последица поплава по престанку опасности,
4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и
материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине.
Заменик Команданта општинског штаба
У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује.
Помоћници Команданта (чланови штаба)
Помоћник Команданта штаба за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току одбране):
Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава:
1/1. Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у заштити и
спасавања од поплава;
1/2. Координира рад повереника на терену и о томе обавештава руководиоца штаба;
1/3. Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено, у сарадњи са
општинским штабом и предлаже градском штабу потребне мере из свог домена.
Фаза 2,3,4.: Ванредна одбрана од поплава, Ванредна ситуација, отклањање последица
поплава :
1. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју сарадњи са општинским штабом и
предлаже потребне мере.
2. Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и предлаже
предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање
последица поплава;
3. Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима,
по добијању сагласности руководиоца штаба. изузетно уколико би нечињенем били угрожени животи
становника предузима мере беза добијања сагласности;
4. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и
отклањању последица поплава;
5. Подноси извештај Команданту штаба по завршетку одбране од поплава, а обавезно у току
одбране.
Повереници
Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације,
односно у фази отклањања последица поплава:
1. Врши непосредан увид у стање на подручју и достављају информације помоћницима;
2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;
3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону;
4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену,
ангажованом људству, механизацији и др.
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X СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ
БАЧ
• Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју општине Бач, обезбеђен је
применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у одбрани, телефакс веза као и радио веза.
• Мобилне везе обезбеђене су за руководство Општинског штаба за ванредне ситуације.
• Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и руководства Општинског штаба,
одвија се по датој шеми руковођења и координације.
Општинским Оперативним годишњим планом, по усвојеној шеми руковођења, координације и
субординације, дефинисани су подаци од значаја за успостављење ефикасне и поуздане комуникације
између учесника у одбрани.
Командант Штаба је задужен за ажурност ових података и благовремено успостављање
комуникације са субјектима у свима фазама одбране.

Структура општинског штаба, шема руковођења и координације у одбрани од поплава
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XI ЗАКЉУЧАК
1. Оперативни план одбране од поплава на територији општине Бач за 2021. године се примењује од
дана усвајања и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
2. Kомандант Штаба је задужен за имплементацију Оперативног плана.
3. Командант штаба о раду штаба по потреби извештава Општинско веће у писменом облику, као и
Скупштину општине Бач.
4. Благовремено, Командант Штаба је дужан да организује припрему за израду Оперативног плана за
наредну годину.
5. Оперативни План доставити:
- МУП-у РС, Сектору за ванредне ситуације,
- Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације,
- Саветима МЗ са територије општине Бач,
- Општинској управи Бач, стручном сараднику за планирање одбране, ванредне ситуације, цивилну
заштиту, заштиту од пожара и енергетику,
- Архиви
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-9/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине Бач
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.

44. страна - Број 3/2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

26. фебруар 2021. године

XII ПРИЛОЗИ

МОГУЋЕ ПОПЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНЕ (НА СВАКИХ 10 ГОДИНА)
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МОГУЋЕ ПОПЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНЕ (НА СВАКИХ 100 ГОДИНА)
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КАНАЛСКА МРЕЖА НА
ТЕРИТОРИЈИ АП
ВОЈВОДИНЕ
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13.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 35. став 1. тачка 3а
Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број: 111/2009, 92/2011 и 93/2012), и члана 40. став
1. тачка 34. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 2/2019 и 38/2020),
Скупштина општине Бач, на 8. седници од 26. фебруара 2021. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ БАЧ ЗА ПЕРИОД 01.01. 2020. – 31.12.2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Бач за период 01.01.
2020. – 31.12.2020. године, број: 820-1-1/2021-IV-01.
Члан 2.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-10/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.
Прилог 2: Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Бач за период 01.01. 2020. – 31.12.2020. године

14.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 35. став 1. тачка 3а
Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број: 111/2009, 92/2011 и 93/2012), и члана 40. став
1. тачка 34. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број: 2/2019 и 38/2020),
Скупштина општине Бач, на 8. седници од 26. фебруара 2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач за
2021. годину, број 820-1-2/2021-IV-01 од дана 08. јануара 2021. године.
Члан 2.
Саставни део овог закључка чини и План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине
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Бач за 2021. годину.
Члан 3.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бач“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-11/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.

Прилог 3: План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач за 2021. годину

15.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (Сл гласник РС, број: 129/2007,
83/2014, 101/2016 – др закон и 47/2018) члана 40. став 1. тачка 34. Статута општине Бач („Службени
лист општине Бач“, број: 2/2019 и 38/2020),
Скупштина општине Бач, на 8. седници од 26. фебруара 2021. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Акционог плана стратегије предшколског васпитања и
образовања у општини Бач за 2020. годину, донет од стране Комисије за праћење ефикасности и
ефективности спровођења Плана развоја предшколског васпитања и образовања у општини Бач за
период од 2020 – 2025 године.
Члан 2.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Бач“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-12/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.
Прилог 4: Извештај о реализацији Акционог плана стратегије предшколског васпитања и образовања у општини Бач за 2020. годину

50. страна - Број 3/2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

26. фебруар 2021. године

16.
На основу члана 44. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 2/2019 и 38/2020)
и члана 86. Пословника Скупштине општине Бач (“Службени лист Општине Бач”, број 23/2019 и
27/2019),
Скупштина општине Бач на својој 8. седници одржаној дана 26. фебруара 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Члан 1.
Овим Решењем мења се Решење о образовању Комисије за равноправност полова („Сл. лист
општине Бач“, број: 26/2020), тако што се у члану 1. ставу 2., мења тачка 3. односно:
3.
Уместо досадашњег члана Комисије Авдуловић Неџада ИМЕНУЈЕ СЕ Момир Сворцан, за
члана Комисије за равноправност полова.
У осталом делу предметно решење остаје непромењено.
Члан 2.
Изборни период новоименованог члана Комисије за равноправност полова траје до истека
мандата члановима именованим Решењем о образовању ове комисије, број:
011-90/2020-I од
дана 15. септембра 2020. године.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 011-13/2021-I
Дана: 26. фебруар 2021. године
Председник Скупштине општине
doc. vet. med. Драган Амиџић, с.р.

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич

