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123. 
 Скупштина општине Бач на 24. седници одржаној дана 20. септембра 2019. године, на основу 

члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др 

закон, 101/2016 – др закон и 47/2018 ), члана 71. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, 

број 2/2019) и члана 33. Пословника Скупштине општине Бач („Сл.  лист општине Бач“, број 

18/2008), донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

БАЧ ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ 

 

Члан 1. 

 УТВРЂУЈЕ  СЕ престанак функције члана Општинског већа општине Бач Младенки 

Ћулибрк из Бача, због поднете оставке. 

 

Члан 2. 

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

Бач“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-70/2019-I 

Дана: 20. септембра 2019. године     

          

                                                                                Председник скупштине општине Бач                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                      Новаковић др Зоран с.р. 

 

 

124. 
Скупштина општине Бач, на 24. седници одржаној дана 20. септембра 2019. године, на 

основу члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 

129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016 – др закон и 47/2018 ) те применом одредби  Пословника 

Скупштине општине Бач, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

1. БИРА  СЕ за члана  Општинског већа општине Бач,  

- Жељко Хиршман из Вајске   

 

2. Мандат траје до истека сазива  Скупштине општине Бач изабраног на изборима 24. априла 

2016. године и поновљених избора за одборнике у Скупштини општине Бач од 13. маја 

2016. године. 

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и има се  објавити у „Службеном листу општине 

Бач“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана  32. став 1. тачка 12. 

Закона о локалној самоуправи и одредбама  Пословника Скупштине општине Бач. 
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Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира 

заменика председника општине и чланове општинског већа. 

 

Чланом 60. Статута општине Бач прописано је да је Председник Општине  председник 

Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа 

предлаже кандидат за председника Општине. 

Председник општине Борислав Антонић  предложио је Жељка Хиршмана  за кандидата  

за члана Општинског већа општине Бач. 

 

 У складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Бач те Пословником 

Скупштине општине Бач обављена је процедура тајног гласања у поступку избора члана 

општинског већа. 

 

       Избор члана општинског већа извршен је на 24. седници Скупштине општине Бач 

одржаној дана 20. септембра  2019. године, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника. 

             

На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Жељко Хиршман 

изабран  на функцију члана Општинског већа  општине Бач. 

 

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву. 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба 

Управном суду у Београду у року од 30 дана. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-71/2019-I 

Дана: 20. септембра 2019. године  

             

                                                                                Председник скупштине општине Бач 

                                                                      Новаковић др Зоран с.р. 

 

 

 

125. 
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС” број 15/16) и 

члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл лист општине Бач“, број 2/2019), Скупштина 

општине Бач на 24. седници од 20. септембра  2019. године,  донела је  

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  ,,ТВРЂАВА" БАЧ  

  

 

Члан 1. 

Овом одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

предузећа  ,,Тврђава ”  Бач. 

Члан 2. 

Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, чији је 

текст саставни део ове Одлуке. 
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Члан 3. 

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач спровешће  

Комисија за спровођење конкурса за избор директора .  

 

Члан 4. 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Бач“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-72/2019-I 

 

Дана: 20. септембра 2019. године   

            

                                             Председник скупштине општине Бач                               

                                         Новаковић др Зоран с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник Републике Србије” број 

15/16), и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Тврђава“ Бач, Скупштина општине Бач, оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

За избор директора 

Јавног комуналног предузећа  ,,Тврђава”  Бач 

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 

 

Јавно комунално предузеће ,,Тврђава” Бач, Маршала Тита број 73, 

Матични број: 08012644, 

Уписано код Агенције за привредне регистре под бројем 67378/2005 од   14. 07. 2005. године, 

ПИБ: 101451294 

Претежна Делатност: 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

Пословање и рад Јавног комуналног предузећа ,,Тврђава” Бач уређује се Одлуком о 

усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа Тврђава Бач (,,Службени лист општине Бач”, 

број 28/16) и Статутом овог јавног предузећа. 

 

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 

 

Директор Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач. 

Директор Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач представља и заступа Јавно предузеће, 

организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост 

рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Бач, 

Председника и Општинског већа, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за његово спровођење, бира  извршног директора, закључује уговор о раду са 

извршним директором у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о 

систематизацији радних места, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и 

Статутом јавног предузећа. 
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УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 

 

1) да је пунлетан и пословно способан; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године 

односно на основним академским студиама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студи-

јама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева вискоко образо-

вање из тачке 2. овог става;  

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно радно искуство у организувања рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно, да му је одрђено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређује кривична дела; 

•  обавезно психијатријск лечење и чување у здравственој установи 

•  обавезно психијатријско лечење на слободи; 

•  обавезно лечење наркомана; 

•  обавезно лечење алкохоличара; 

•  забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

МЕСТО РАДА: 

Бач, Маршала Тита број 73 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ: 

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног да од дана објављивања јавног 

конкурса у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидадата, датум и место рођења, адресу 

становања, податке о образовању, податке  о врсти и дужини радног искуства са кратким описа 

послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс, податке  о стручном 

усваршавању и податке о посебним областима знања. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Наташа Будић, контакт телефон: 

021/770-075 локал 139. 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 

Пријаве на јавни конкурс достављају се у затвореној ковери, лично на писарници Општинске 

управе Бач на адреси Трг др Зорана Ђинђића бр. 2 или се шаљу препорученом поштом на адресу 

Скупштина општине Бач, Комисија за спровођење конкурса за избор директора Трг др Зорана 

Ђинђића број 2, 21420 Бач, са назнаком ,,за јавни конкурс - избор директора јавног комуналног 

предузећа „Тврђава“ Бач,  НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 

 

1. Извод из матичне књиге рођених; 

2. Диплому о стеченом високом образовању; 
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3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има 

најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање Из на-

ведених исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом 

и у ком периоду је стечено радно искуство). 

4. Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењњу послова (потврде 

или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова) 

5. Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима Јавног 

комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, (потврде или други акти из којих се доказује да лице има 

најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног пре-

дузећа). 

6. Изјава кандидата дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан 

органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције органа по-

литичке странке; 

7. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

8. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом који уређују кривична дела, није изре-

чена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, о-

бавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алко-

холичара и забрана вршења позива, делатности и дужности 

не старија од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса у“ Службеном гласнику 

Републике Србије“.  

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа. 

Струча оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа 

оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и 

усменом провером, односно  на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, 

у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Сл. Гласник РС, бр. 65/16). 

Директор се именује на период на 4 године. 

Одредбом члана 9.  и члана 103. Закона о општем управном поступку  („Службени гласник РС“, бр. 

18/16 и 95/2018), прописано је између осталог да орган може да врши увид, прибавља и обрађује 

личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито 

изјави да ће податке прибављати сама.  Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе, 

достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке  о којима се 

води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није 

допуштена жалба. 

 

Јавни конкурс оглашава се у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, ,,Службеном листу 

општине Бач”, у дневном листу „Информер“као и на званичној интернет презентацији општине 

Бач, www.bac.rs  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-72/2019-I 

Дана: 20. септембра 2019. године   

            

                                             Председник скупштине општине Бач 

                                         Новаковић др Зоран с.р. 

 

http://www.bac.rs/
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126. 
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Репу-

блике Србије“ број 113/2017 и 50/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службе-

ни гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон и 47/2018) и 

члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 2/2019), Скупштина 

општине Бач, на 24.  седници од 20. септембра 2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о финансијској подршци породици са децом („Службени лист општине Бач“ број 2/2019), у чла-

ну 20. став 1. алинеја 4. мења се, и гласи: 

 

„ – да приход по члану породице ученика не прелази лимит утврђен актом Општинског већа општине Бач, 

који се доноси пре почетка сваке школске године;“ 

 

Члан 2. 

У члану 23. став 1. алинеја 4. мења се, и гласи: 

 

„ – да приход по члану породице ученика не прелази лимит утврђен актом Општинског већа општине Бач, 

који се доноси пре почетка сваке школске године;“ 

 

Члан 3. 

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

се од почетка школске 2019/2020 године. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-73/2019-I 

Дана: 20. септембра 2019. године 

              

                                                                                    Председник скупштине општине Бач                                                                                                                                                                                                                                         

Новаковић др Зоран с.р. 

 

127. 
Скупштина општине Бач на 24.  седници одржаној дана 20. септембра  2019. године, на основу 

члана 34. став 2. и члана 35. Закона о јавним предузећима (,,Сл. Гласник РС” бр. 15/16) и члана 40. 

Статута општине Бач (,,Сл. лист општине Бач” бр. 2/2019), донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТВРЂАВА“ БАЧ 

 

 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Тврђава“ Бач (у даљем тексту: Комисија). 

 

II   Комисија има председника и четири члана и чине је: 
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1. Наташа Будић, дипломирани педагог, за председника 

2. Оливера Ракоција, дипломирани правник, за члана 

3. Небојша Пејчић, дипломирани правник, за члана 

4. Меланија Миљић, дипломирани економиста, за члана 

5. Михал Кућенич, председник Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, за 

члана. 

 

III  Задатак комисије је да спроведе изборни поступак за избор и именовање директора Јавног 

комуналног предузећа Тврђава Бач, у складу са Законом о јавним предузећима (,,Сл. Гласник РС” 

бр. 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (,,Сл. Гласник РС” бр. 

65/16). 

Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима 

спровести изборни поступак у оквиру кога ће сачинити ранг листу свих кандидата а потом ранг 

листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата и записник о изборном поступку, 

након чега ће ранг листу за именовање са записником о изборном поступку доставити 

Општинском Већу општине Бач ради припреме  и утврђивање предлога акта о именовању који ће 

бити достављен Скупштини  општине  ради доношења акта о именовању. 

 

IV      Комисија се образује на период од три године. 

 

V    Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању и именовању 

Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног Комуналног предузећа „Тврђава“ Бач 

број: 011-64/2017-I од дана 27. априла 2017. године. 

 

VI   Ово Решење доставити: члановима Комисије и архиви. 

 

VII   Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Бач”. 

 

 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-74/2019-I 

Дана: 20. септембра 2019. године    

           

                                             Председник скупштине општине Бач 

                                         Новаковић др Зоран с.р. 

  

 

 

128. 
На основу члана 126. став 1 тачка 6. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС“, 

бр.24/2011), члана 32. став 1. тачка 9. 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 13. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 2/2019), Скупштина 

општине Бач   на  24. седници, одржаној  20. септембра 2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

          СВЕТЛАНИ ПРОДАНОВИЋ, дипломираном психологу из Бача, утврђује се  престанак  

функције  директора Центра за социјални рад Општине Бач, из разлога истека мандатног периода 
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на који је именована,  са даном 20. септембром 2019. године. 

 

Члан 2.  

            Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу 

Општине Бач“ 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-75/2019-I 

Дана: 20. септембра 2019. године  

             

                                                                  Председник скупштине општине Бач 

                                                             Новаковић др Зоран с.р 

 

 

 

 

129. 
На основу члана 124. став 3. и став 8. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије“ број: 24/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007,  83/2014  - др. закон,  101/2016  - др. закон и  47/2018), 

члана  40. став 1. тачка 13. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 2/2019), уз 

Решење Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о 

давању сагласности  на именовање директора Центра за социјални рад општине Бач, број: 022-

658/2019 од 13. септембра 2019. године,  Скупштина општине Бач на 24. седници, одржаној дана 

20. септембра 2019. године,  донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Члан 1. 

ЗОРАН АТАНАСКОВИЋ, дипломирани економиста из Бача, именује се за директора Центра за 

социјални рад општине Бач, на мандатни период од 4 године, почев од дана 21. септембра 2019. 

године. 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Бач“ 

 

 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-76/2019-I 

Дана: 20. септембра 2019. године 

              

                                                                                Председник скупштине општине Бач 

                                                                        Новаковић др Зоран с.р. 
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130. 

На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.Гласник РС“,бр. 129/2007,83/2014-

др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 59. став 3. Статута општине Бач ( „Сл.Лист општине 

Бач“ 2/2019 ), председник општине Бач, дана 19. септембар 2019. године, донео је: 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ, Татиана Јаворникова, дипл.инжињер графичког инжињерства и дизајна, из 

Селенче, дужности помоћника председника општине Бач за област комуналне делатности, са да-

ном 19. септембром 2019. године. 

 

II 

                    Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Бач“. 

 
            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-4-254/2019-III 

Дана: 19. септембар 2019. године 

 

                                                                                          Председник општине Бач 

                                                                                               Борислав Антонић с.р. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 

Одговорни уредник:    Јарослав Кућенич 

Уредништво: Ватрослава Загорчић 


