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185. 

 
На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 119/2012), члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 28. 

седници од 1. децембра 2014. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО БАЧКА“ БАЧ 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа радиодифузне делатнос-

ти „Радио Бачка“ Бач, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа радиодифузне делатности 

„Радио Бачка“ Бач на седници од 22.10.2014. године. 

 

Члан 2. 

 

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

Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-125/2014-I 

Дана: 1. децембра 2014. године 

председник 

Скупштине општине 

Борислав Антонић с.р. 

 
_______________________________ 

 
186. 

 
На основу чл. 25., 28. и 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 

119/12), члана 32. тачка  9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07), на 

предлог Општинске управе Бач,  Скупштина општине Бач, на својој  XXVIII седници одржаној 1. 

децембра 2014. године, донела је: 

 

                                                           О   Д   Л   У   К   У 

          О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

            ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ” 
 

Члан 1. 
 

  Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа “Дирекција за 

изградњу Општине Бач” ( у даљем тексту: Јавно предузеће). 

 

Члан 2.  
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             Конкурс у смислу ове Одлуке, чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, 

прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у 

складу са Законом. 

 

Члан 3. 

 

            На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 

            Учесник конкурса је свако физичко лице, које поднесе пријаву на конкурс. 

            Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се 

исти услови и рокови.                                                                     

Члан 4. 
 

            Учесник на конкурсу не може бити лице: 

 

 1. које је непосредно ангажовано у припреми и спровођењу конкурса; 

 2. које је члан органа управе  Јавног предузећа; 

 3. које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности; 

 4. којем је изречена мера безбедности и забране обављања делатности                                

која је претежна делатности Јавног предузећа. 

 

Члан 5. 

 

           Услови за учешће на конкурсу су минимални захтев који се постављају учеснику. 

            Утврђени услови за учешће  су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 

деловима ове Одлуке. 

            Услови  за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком 

смислу.                           

Члан 6 

  

          Комплетна документација и информација везане за конкурс, су доступне јавности. 

 

Члан 7. 
 

           На услове за именовање директора јавног предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 

раду  (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009/32/2013 и 75/2014). 

 

Члан 8. 
 

 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у 

“Службени гласнику  Републике Србије”. 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана 

доношења ове одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим, што се мора навести и 

податак о томе, када је јавни конкурс објављен у “Службени гласнику Републике Србије”. 

 

Члан 9. 
 

 Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата, спровешће Комисија, образована 

решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија из претходног става, прописаће својим актом мерила за именовање директора 

Јавног предузећа, у складу са Законом. 

 Комисија је независна у својим одлукама и ставовима. 
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Члан 10. 
                                                                                        

 Комисија спроводи конкурс тако, што саставља списак кандидата који испуњавају услове за 

именовање, и међу њима спроводи изборни поступак.   

 У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 

резултат кандидата, према мерилима прописаним за именовање директора Јавног предузећа. 

 Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим 

разговором, или на други одговарајући начин. 

 Кандидате, који су испунили мерила прописана за именовање директора, Комисија 

увршћује на ранг листу. Листа  за именовање, са највише три, најбоље рангирана кандидата, са 

бројчано  утврђеним и исказаним резултатима, према мерилима прописаним за именовање, 

доставља се  Општинској управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и  записник  о 

изборном поступку.  

 

Члан 11. 
 

 Општинска управа општине Бач, на основу листе за именовање и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о именовању, и доставља га Скупштини општине Бач. 

 

Члан 12. 

 

 Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о 

именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата, 

или неког другог кандидата са листе.  

 

Члан 13. 

 

 Решење о именовању, доставља се лицу које је именовано и објављује се у “Службеном  

гласнику  Републике Србије”, и у “Службеном листу општине Бач”. 

 Решење из става 1. овог члана,  са образложењем  се објављује на интернет страници 

општине Бач. 

 По један примерак решења о именовању, са образложењем, доставља се и свим 

кандидатима, који су учествовали у поступку јавног конкурса. 

 

Члан 14. 
 

 Кандидату, који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у 

року од два дана од дана пријема захтева, омогући увид у документацију јавног конкурса, под 

надзором Комисије. 

 

Члан 15. 
 

 Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању. 

 Рок из става 1. овог члана,  Скупштина општине Бач, може из оправданих разлога 

продужити за још осам дана. 

Члан 16. 
 

 Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Бач 

може да именује неког другог кандидата са листе кандидата. 

 Ако нико од кандидата са листе за именовање, не ступи на рад у року, који  му је одређен, 

или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштине општине Бач, не буде предложен 

кандидат за именовање, због тога, што је Комисија утврдила да ни један кандидат који је 

учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине 
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Бач, не именује предложеног кандидата, или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни 

конкурс, на начин и у поступку прописаном Законом. 

 

Члан 17. 

 

 Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа. 

 

Члан 18. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном листу општине 

Бач”. 

                                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

         Број:   011-126/2014-I 

         Дана:  1. децембра 2014. године 

                                                                                               

председник 

Скупштине општине 

Борислав Антонић с.р. 

 
_______________________________ 

 
187. 

 
На основу чл. 25., 28. и 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 

119/12), члана 32. тачка  9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07), на 

предлог Општинске управе Бач,  Скупштина општине Бач, на својој  XXVIII седници одржаној 1. 

децембра 2014. године, донела је: 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ТВРЂАВА” БАЧ 
 

Члан 1. 
 

           Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног  предузећа “Тврђава”  

Бач,  (у даљем тексту: Јавно предузеће). 

 

  Члан 2.  
 

           Конкурс у смислу ове Одлуке, чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, 

прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у 

складу са Законом. 

 

Члан 3. 

 

           На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 

           Учесник конкурса је свако физичко лице, које поднесе пријаву на конкурс. 

            Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се 

исти услови и рокови. 

                                                                     

Члан 4. 
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Учесник на конкурсу не може бити лице: 

 

            1. које је непосредно ангажовано у припреми и спровођењу конкурса; 

 2. које је члан органа управе  Јавног предузећа; 

 3. које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности; 

 4. којем је изречена мера безбедности и забране обављања делатности                                

која је претежна делатности Јавног предузећа. 

                      

Члан 5. 

 

             Услови за учешће на конкурсу су минимални захтев који се постављају учеснику. 

              Утврђени услови за учешће  су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се 

саставним деловима ове Одлуке. 

              Услови  за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком 

смислу.                           

Члан 6 

  

            Комплетна документација и информација везане за конкурс, су доступне јавности. 

 

Члан 7. 

 

            На услове за именовање директора јавног предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 

раду  (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009/32/2013 и 75/2014). 

 

Члан 8. 
 

 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у  

“Службени гласнику  Републике Србије”. 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана 

доношења ове одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим, што се мора навести и 

податак о томе, када је јавни конкурс објављен у   “Службени гласнику  Републике Србије”. 

 

Члан 9. 
 

 Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата, спровешће Комисија, образована 

решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија из претходног става, прописаће својим актом мерила за именовање директора 

Јавног предузећа, у складу са Законом. 

 Комисија је независна у својим одлукама и ставовима. 

 

Члан 10. 
 

 Комисија спроводи конкурс тако, што саставља списак кандидата који испуњавају услове за 

именовање, и међу њима спроводи изборни поступак.   

 У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 

резултат кандидата, према мерилима прописаним за именовање директора Јавног предузећа. 

 Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим 

разговором, или на други одговарајући начин. 

 Кандидате, који су испунили мерила прописана за именовање директора, Комисија 

увршћује на ранг листу. Листа за именовање, са највише три, најбоље рангирана кандидата, са 

бројчано  утврђеним и исказаним резултатима, према мерилима прописаним за именовање, 

доставља се  Општинској управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и записник о 
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изборном поступку.  

 

Члан 11. 
 

 Општинска управа општине Бач, на основу листе за именовање и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о именовању, и доставља га Скупштини општине Бач. 

 

Члан 12. 

 

 Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о 

именовању директора Јавног предузећа,  доношењем решења о именовању предложеног 

кандидата, или неког другог кандидата са листе.  

 

Члан 13. 

 

 Решење о именовању, доставља се лицу које је именовано и објављује се у “Службеном  

гласнику  Републике Србије”, и у “Службеном листу општине Бач”. 

 Решење из става 1. овог члана,  са образложењем, обавезно се објављује на интернет 

страници општине Бач. 

 По један примерак решења о именовању, са образложењем, доставља се и свим 

кандидатима, који су учествовали у поступку јавног конкурса. 

 

Члан 14. 
 

 Кандидату, који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у 

року од два дана од дана пријема захтева, омогући увид у документацију јавног конкурса, под 

надзором Комисије. 

 

Члан 15. 
 

 Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању. 

            Рок из става 1. овог члана,  Скупштина општине Бач, може из оправданих разлога 

продужити за још осам дана. 

 

Члан 16. 
 

 Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Бач 

може да именује неког другог кандидата са листе кандидата. 

 Ако нико од кандидата са листе за именовање, не ступи на рад у року, који  му је одређен, 

или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштине општине Бач, не буде предложен 

кандидат за именовање, због тога, што је Комисија утврдила да ни један кандидат који је 

учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине 

Бач, не именује предложеног кандидата, или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни 

конкурс, на начин и у поступку прописаном Законом. 

 

Члан 17. 

 

 Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа. 

 

Члан 18. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном листу општине 

Бач”. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 Број:   011-127/2014-I 

             Дана:  1. децембра 2014. године 

председник 

Скупштине општине 

Борислав Антонић с.р. 

 

_______________________________ 

 
188. 

 
На основу чл. 25., 28. и 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 

119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07), на 

предлог Општинске управе Бач,  Скупштина општине Бач, на својој  XXVIII седници одржаној 1. 

децембра 2014. године, донела је: 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР 

“БАЧКА ТВРЂАВА” БАЧ 
 

Члан 1. 
 

            Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног  предузећа  Спортско 

рекреационог  центра “Бачка Тврђава ”  Бач,  (у даљем тексту: Јавно предузеће). 

 

Члан 2.  
 

             Конкурс у смислу ове Одлуке, чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, 

прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у 

складу са Законом. 

Члан 3. 

 

             На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 

             Учесник конкурса је свако физичко лице, које поднесе пријаву на конкурс. 

             Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се 

исти услови и рокови.                                                                     

Члан 4. 

 

Учесник на конкурсу не може бити лице: 

 

            1. које је непосредно ангажовано у припреми и спровођењу конкурса; 

 2. које је члан органа управе  Јавног предузећа; 

 3. које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности; 

 4. којем је изречена мера безбедности и забране обављања делатности                                

која је претежна делатности Јавног предузећа. 

 

Члан 5. 

 

 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтев који се постављају учеснику. 

            Утврђени услови за учешће  су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 

деловима ове Одлуке. 
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             Услови  за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком 

смислу.                           

Члан 6. 

  

 Комплетна документација и информација везане за конкурс, су доступне јавности. 

 

Члан 7. 
 

 На услове за именовање директора јавног предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 

раду  (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009/32/2013 и 75/2014). 

 

Члан 8. 
 

 Рок   за подношење пријава на конкурс је15 дана од дана објављивања јавног конкурса у   

“Службени гласнику  Републике Србије”. 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана 

доношења ове одлуке, као и на интернет страници општине Бач, с тим, што се мора навести и 

податак о томе, када је јавни конкурс објављен у   “Службени гласнику  Републике Србије”. 

 

Члан 9. 
 

 Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата, спровешће Комисија, образована 

решењем Скупштине општине Бач (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија из претходног става, прописаће својим актом мерила за именовање директора 

Јавног предузећа, у складу са Законом. 

 Комисија је независна у својим одлукама и ставовима. 

 

Члан 10. 
                                                                                        

 Комисија спроводи конкурс тако, што саставља списак кандидата који испуњавају услове за 

именовање, и међу њима спроводи изборни поступак.   

 У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује 

резултат кандидата, према мерилима прописаним за именовање директора Јавног предузећа. 

 Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим 

разговором, или на други одговарајући начин. 

 Кандидате, који су испунили мерила прописана за именовање директора, Комисија 

увршћује на ранг листу. Листа  за именовање, са највише три, најбоље рангирана кандидата, са 

бројчано  утврђеним и исказаним резултатима, према мерилима прописаним за именовање, 

доставља се  Општинској управи општине Бач. Истовремено, Комисија доставља и  записник  о 

изборном поступку.  

Члан 11. 
 

 Општинска управа општине Бач, на основу листе за именовање и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о именовању, и доставља га Скупштини општине Бач. 

 

Члан 12. 

 

 Скупштина општине Бач, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о 

именовању директора Јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата, 

или неког другог кандидата са листе.  

 

Члан 13. 
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 Решење о именовању, доставља се лицу које је именовано и објављује се у “Службеном  

гласнику  Републике Србије”, и у “Службеном листу општине Бач”. 

 Решење из става 1. овог члана са образложењем, обавезно се објављује на интернет 

страници општине Бач. 

 По један примерак решења о именовању, са образложењем, доставља се и свим                         

кандидатима, који су учествовали у поступку јавног конкурса. 

 

Члан 14. 
 

 Кандидату, који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у 

року од два дана од дана пријема захтева, омогући увид у документацију јавног конкурса, под 

надзором Комисије. 

 

Члан 15. 
 

 Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању. 

            Рок из става 1. овог члана,  Скупштина општине Бач, може из оправданих разлога 

продужити за још осам дана.  

Члан 16. 
 

 Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине Бач 

може да именује неког другог кандидата са листе кандидата. 

 Ако нико од кандидата са листе за именовање, не ступи на рад у року, који  му је одређен, 

или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштине општине Бач, не буде предложен 

кандидат за именовање, због тога, што је Комисија утврдила да ни један кандидат који је 

учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, или ако Скупштина општине 

Бач, не именује предложеног кандидата, или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни 

конкурс, на начин и у поступку прописаном Законом. 

 

Члан 17. 

 

 Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору Јавног предузећа. 

 

Члан 18. 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном листу општине 

Бач”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

         Број:   011-128 /2014-I 

         Дана:  1. децембра 2014. године 

                                                                                               

председник 

Скупштине општине 

Борислав Антонић с.р. 
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189. 
 

На основу чл. 27. ст. 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 119/12) и 

чл. 40. ст. 1. тачка 7. Статута општине Бач (“Сл. лист општине Бач”, бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012, 

1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на својој  XXVIII седници одржаној 1. децембра 2014. 

године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

”Тврђава” Бач  у Комисију за именовања Општине Бач у поступку спровођења јавног 

конкурса за именовање директора 

”Тврђава” Бач 

                                                               

Члан 1. 

 

           АМИЏИЋ ДРАГАН, др. ветерине из Бача, члан Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа ”Тврђава” Бач, именује се за члана Комисију за именовања Општине Бач у поступку 

спровођења  јавног конкурса за именовање директора Јавног  комуналног предузећа ”Тврђава” Бач. 

                                             

Члан 2. 

                    

 Ово решење објавити у  “Службеном листу општине Бач”. 

                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

            Број:   011- 129/2014-I 

           Дана:  1. децембра 2014. године 

                                                                                              

председник 

Скупштине општине 

Борислав Антонић с.р. 
 

_______________________________ 

 
190. 

 
На основу чл. 27. ст. 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 119/12) и 

чл. 40. ст. 1. тачка 7. Статута општине Бач (“Сл. лист општине Бач”, бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012, 

1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на својој  XXVIII седници одржаној 1. децембра 2014. 

године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа ”Дирекција за 

изградњу општине Бач” Бач  у Комисију за именовања Општине Бач у поступку 

спровођења јавног конкурса за именовање директора 

Јавног предузећа ”Дирекција за изградњу општине Бач” Бач 

                                 

       

Члан 1. 

 ПЕЦНИК ЈАН, дипл. инг. пољопривреде, из Селенче,  члан  Надзорног одбора Јавног 

предузећа ”Дирекција за изградњу општине Бач” Бач, именује се за члана  Комисије за именовања 

Општине Бач у поступку спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног  предузећа 

”Дирекција за  изградњу општине Бач” Бач. 
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Члан 2. 

                    

  Ово решење објавити у  “Службеном листу општине Бач”. 

                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

          Број:   011-130 /2014-I 

          Дана:  1. децембра 2014. године 

                                                                                               

председник 

Скупштине општине 

Борислав Антонић с.р. 

 
_______________________________ 

 
191. 

 
На основу чл. 27. ст. 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 119/12) и 

чл. 40. ст. 1.  тачка 7. Статута општине Бач (“Сл. лист општине Бач”, бр. 16/2008, 2/2010, 14/2012, 

1/2013 и 14/2014),  Скупштина општине Бач, на својој  XXVIII седници одржаној 1. децембра 2014. 

године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско рекреациони 

центар ”Бачка Тврђава” Бач  у Комисију за именовања Општине Бач у поступку 

спровођења јавног конкурса за именовање 

 директора Јавног предузећа Спортско рекреациони  центар 

”Бачка Тврђава” Бач. 

                                                               

Члан 1. 

 

 МИЉИЋ МЕЛАНИЈА, дипломирани економиста из Бача, члан Надзорног одбора Јавног 

предузећа Спортско рекреациони центар ”Бачка Тврђава” Бач, именује се за члана  Комисије за 

именовања Општине Бач у  поступку  спровођења   јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа Спортско рекреациони центар ”Бачка Тврђава”  Бач. 

                                             

Члан 2. 

                    

  Ово решење објавити у  “Службеном листу општине Бач”. 

                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

         Број:   011-131 /2014-I 

         Дана:  1. децембра 2014. године 

 

                                                                                               

председник 

Скупштине општине 

Борислав Антонић с.р. 
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192. 

 
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Србије“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ 

број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 28. седници од 1. 

децембра 2014. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

 

ЧАЛИЋ БРАНКУ, дипломираном економисти из Бача, престаје мандат вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач са 19.11.2014. године, због 

истека периода на који је именован. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-132/2014-I 

Дана: 1. децембра 2014. године 

 

председник 

Скупштине општине Бач 

Борислав Антонић с.р. 

 

_______________________________ 

 

193. 

 
На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 119/2012), и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине 

Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 28. седници од 

1. децембра 2014. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕК-

ЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“ БАЧ 

 

Члан 1. 
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ЧАЛИЋ БРАНКО, дипломирани економиста из Бача, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач са даном доношења овог 

Решења. 

Члан 2. 

 

Мандат именованог траје до окончања поступка избора директора Јавног предузећа по јав-

ном конкурсу, а најдуже шест месеци. 

Члан 3. 

 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-133/2014-I 

Дана: 1. децембра 2014. године 

председник 

Скупштине општине Бач 

Борислав Антонић с.р. 

 

 
_______________________________ 

 

194. 
 

На основу члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Србије“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ 

број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 28. седници од 1. 

децембра 2014. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР„БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

Члан 1. 

 

СТОЈИЋ МАРКУ, дипломираном инжењеру пољопривреде из Бача, престаје мандат врши-

оца дужности директора Јавног предузећа Спортско рекреациони центар „Бачка тврђава“ Бач са 

18.12.2014. године, због истека периода на који је именован. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-134/2014-I 

Дана: 1. децембра 2014. године 

председник 

Скупштине општине Бач 

Борислав Антонић с.р. 
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195. 

 
На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 119/2012), и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине 

Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 28. седници од 

1. децембра 2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТ-

СКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР„БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

Члан 1. 

 

СТОЈИЋ МАРКО, дипломирани инжењер пољопривреде из Бача, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа спортско рекреациони центар „Бачка Тврђава“ Бач, са 

19.12.2014. године. 

Члан 2. 

 

Мандат именованог траје до окончања поступка избора директора Јавног предузећа по јав-

ном конкурсу, а најдуже шест месеци. 

Члан 3. 

 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-135/2014-I 

Дана: 1. децембра 2014. године 

председник 

Скупштине општине Бач 

Борислав Антонић с.р. 

 
 

 

_______________________________ 

 

196. 

 
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Србије“ број 129/2007) и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ 

број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 28. седници од 1. 

децембра 2014. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛ-

НОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

Члан 1. 
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ВАСИЋ РАДИСЛАВУ, дипломираном економисти из Бача, престаје мандат вршиоца дуж-

ности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач са 30.12.2014. године, због истека 

периода на који је именован. 

Члан 2. 

 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-136/2014-I 

Дана: 1. децембра 2014. године 

председник 

Скупштине општине Бач 

Борислав Антонић с.р. 

 
 

_______________________________ 

 

197. 

 
На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 119/2012), и члана 40. Статута општине Бач („Службени лист општине 

Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Скупштина општине Бач, на 28. седници од 

1. децембра 2014. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

Члан 1. 

 

ВАСИЋ РАДИСЛАВ, дипломирани економиста из Бача, именује се за вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, са 31.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

 

Мандат именованог траје до окончања поступка избора директора Јавног предузећа по јав-

ном конкурсу, а најдуже шест месеци. 

 

Члан 3. 

 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-137/2014-I 

Дана: 1. децембра 2014. године 

председник 

Скупштине општине Бач 

Борислав Антонић с.р. 
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198. 

 
На основу члана  54.  Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени 

гласник РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС”, 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Бач 

(“Сл. лист Општине Бач”, 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013,14/2014), Скупштина општине Бач на 

својој 28. седници одржаној дана  1.децембра  2014. године,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ИВО ЛОЛА РИБАР”  ПЛАВНА 

 

Члан 1. 

 

У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ 

Плавна, број 011-80/2014-I од 19. маја 2014. године, објављеном у „Службеном листу општине Бач“ 

број 14/2014, у члану 1. став 4. тачка 3. мења се и гласи: 

 

„3. Рада Радишић из Плаве“ 

Члан 2. 

 

 Ово Решење ступа на снагу од дана доношења и има се објавити у “Службеном листу 

Општине Бач“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011- 138/2014-I 

Дана: 1. децембра 2014. године 

                                                                                                                                                                                                                                   

председник 

Скупштине општине 

Борислав Антонић с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 број 31 – стр. 495    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ   1. децембар 2014. 
 
  `  ̀

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


