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181.
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“,
број 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 43. Пословника о раду Општинског већа општине Бач
(„Сл. лист општине Бач“, број 18/2008),
Општинско веће општине Бач на 24. седници одржаној дана 28. новембра 2014. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ БАЧ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Комисија за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Бач (у даљем тексту: Комисија), уређује њен састав, делокруг
рада, извори финансирања и начин рада.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 2.
Комисија за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Бач има 5
чланова именованих из реда стручних лица за област безбедности саобраћаја:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
1. Драган Сташевић, председник општине Бач
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
2. Зденко Колар, заменик председника општине Бач
3. Бранко Чалић, директор ЈП „Дирекција за изградњу општине Бач“
4. Иван Пете, Полицијска станица Бач
5. Ненад Ковач, запослен у Општинској управи Бач
Комисија се именује на период од 4 (четири) године.
III ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА
Члан 3.
У циљу усклађеног обављања послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на
путевима који су из делокруга општине Бач, Комисија:
1) анализира, прати и предлаже мере за унапређење опште безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине,
2) обавља превентивно-промотивне активности и води кампању о безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине,
3) припрема предлог стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима који
доноси Скупштина општине, у складу са Националном стратегијом и Националним
планом који доноси Влада,
4) формира систем јединствене основе евидентирања и праћења значајних обележја
безбедности саобраћаја на путевима,
5) припрема предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима који
општинско веће подноси Скупштини општине најмање двапут годишње,
6) обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у складу са
законом.
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Члан 4.
Комисија ради искључиво у седницама и одлуке доноси већином гласова присутних
чланова.
Члан 5.
За извршавање појединих послова Комисија може образовати стручне радне групе.
За извршење појединих послова, Општинско веће може на предлог Комисије у складу са
законом ангажовати правно лице које је материјално и стручно оспособљено да обавља те послове.
IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Члан 6.
Извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима
су:
1) буџет Општине;
2) средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима учињених на територији општине Бач;
3) остали приходи.
Члан 7.
Средства у висини од 50% од средстава из тачке 2. претходног члана, користе се за
поправљање саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50% за финансирање осталих мера
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
Средства из става 1. овог члана, користе се према програму који доноси Општинско веће на
предлог Комисије.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Доношењем ове Одлуке, престаје да важи Решење о образовању и именовању чланова
Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Бач („Сл. лист
општине Бач“, број 3/2012).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Бач“.

У Бачу, 28. новембра 2014. године
Број: 020-45-239/2014-II
Општинско веће општине Бач
Председник
Драган Сташевић, с.р.
_______________________________

182.
На основу члана 6. став 5., 6. и 7. и члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013 и 68/2014), члана 36. став 1. тачка 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 47/2013), члана
59. и 62. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 16/2008, 02/2010, 14/2012,
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1/2013 и 14/2014), и члана 43. став 1. Правилника о раду Општинског већа општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008),
Општинско веће општине Бач, на седници одржаној дана 28.11.2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2015. ГОДИНУ
1.
Решењем о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2015. годину (у даљем тексту: Решење) утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину.
2.
Одлуком о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 22/2013) одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, према
комуналној опремљености и опремљености јавних објеката, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бач, односно радним зонама и другим садржајима у насељу и то: прва,
друга и остале зоне. Прва зона је утврђена за најопремљенију зону.
3.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.
годину на територији општине Бач утврђују се на основу званичних података о просечним ценама
квадратног метра непокретности за период 1. јануар 2014. године до 30. септембра 2014. године, у
поступку који води Министарство финансија Пореска управа Филијала Бач код доношења решења
о порезу на пренос апсолутних права, и то у следећим износима, по зонама:
У ПРВОЈ ЗОНИ: БАЧ- најопремљенија зона:
Врста непокретности

Број промета у зони Просечна цена м²
од 01.01.-30.09.2014.

1.Грађевинско земљиште

8

581,55

2.Пољопривредно земљиште

-

-

3.Шумско земљиште

-

-

4. Станови

-

39.141,19*

5. Куће за становање

6

10.581,12

6. пословне зграде и други надземни и
подземни објекти који служе за обављање делатности

61.968,66*

7. Гараже и гаражна места

1.882,81

3

* просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза
на имовину
(сходно члану 6.Закона о порезима на имовину„Службени гласник Републике Србије“, број
26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013 и
68/2014))
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У ДРУГОЈ ЗОНИ: насељена места Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна, Селенча као и
насељена места Мали Бач и Економије 1 и 3:
Врста непокретности

Број промета у зони Просечна цена м²
од 01.01.-30.09.2014.

1.Грађевинско земљиште

16

540,19

2.Пољопривредно земљиште

-

-

3.Шумско земљиште

-

-

4. Станови

-

-

5. Куће за становање

16

8.463,59

6. пословне зграде и други надземни и
подземни објекти који служе за обављање делатности

-

7. Гараже и гаражна места

-

-

У ОСТАЛИМ ЗОНАМА: непокретности на територији општине Бач које нису обухваћене
првом и другом зоном, и износе:
Врста непокретности

Број промета у зони Просечна цена м²
од 01.01.-30.09.2014.

1.Грађевинско земљиште

-

-

2.Пољопривредно земљиште

103

67,99

3.Шумско земљиште

-

-

4. Станови

-

-

5. Куће за становање

-

-

6. пословне зграде и други надземни и
подземни објекти који служе за обављање делатности

-

7. Гараже и гаражна места

-

-

4.
Ово Решење ће се примењивати од 01. јануара 2015. године.
5.
Ово решење ће се објавити у „Службеном лист општине Бач“ и на Интернет порталу општине Бач – www.bac.rs.

Број: 020-45-246/2014-II
Дана: 28. новембра 2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник
Драган Сташевић, с.р.
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183.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13- испр. и 108/2013) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр.
16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. лист општине Бач“, број
30/2013 и 15/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 499средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 45.988,11 динара, а услед
недовољно планиране апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Општинска управа, глава 3.06 –
Пројекти, Вишенаменски развојни пројекти, функција 474- Пројекат Стратегија развоја, позиција 61.,
апропријација економске класификације 422 – Трошкови путовања.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. листу општине Бач".
Број: 020-45-225/2014-II
Дана: 06.11.2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник
Драган Сташевић, с.р.

_______________________________

184.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр. и 108/2013) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010,
14/2012, 1/2013 и 14/2014), председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. лист општине Бач“, број
30/2013 и 15/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација 499средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 55.262,00 динара, а услед
недовољно планиране апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Скупштина општине, глава 1.02 –
Финансирање политичких субјеката, функција 112, позиција 8., апропријација економске класификације 481
– Дотације политичким субјектима- редовна делатност.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. листу општине Бач".
Број: 020-45-237/2014-II
Дана: 18. новембра 2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник
Драган Сташевић, с.р.

28. новембар 2014.
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Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Оливера Ракоција
Заменик одговорног уредника: Тања Мијић
Уредништво:Стојан Латиновић
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97
Тираж: 50 комада. Штампа издавач.

