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Бач, 27. фебруар 2023. године 

     Годишња претплата 
1.000,00 динара 
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ПРОГРАМ  
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КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
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20. 
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 35/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 

95/2018 - др. закон), члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине Општине 

Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр 3/2010) и сагласности Министарства заштите животне средине број  

401-00-226/23-02 од дана 17. фебруара 2023. године ,  

Општинско веће општине Бач на својој 123. седници одржаној дана 27. фебруара 2023. године,  

д  о  н  о  с  и 

 

ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту: 

Програм) утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које се 

током 2023. године планирају у области заштите и унапређења животне средине. 

2. За реализацију Програма планирају се укупна средства у износу од 2.950.000, 00 динара. 

3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за следеће намене: 

Образац 1 

 
ПРОГРАМA КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БАЧ  ЗА 2023.ГОДИНУ 

Редни број 

активности 

Програмска 

активност 

Сагласност 

министарства 

заштите 

животне 

средине на 

предлог 

програма 

(датум 

издавања и 

број 

сагласности) 

Детаљан опис 

активности 

Циљ 

активности 

Надлежни за 

спровођење 

програмске 

активности 

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности 

Извор 

средстава 

финансирања 

Износ 

одобрених 

средстава за 

ову 

активност у 

претходној 

години 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена  

  1 Активност     Сузбијање 

коровске биљке 

амброзија 

Смањење 

штетног 

дејства 

полена 

коровске 

биљке 

Амброзија 

На здравље 

људи 

Председник 

општине 

750.000,00   Буџет 

општине 

750.000,00 

Управљање отпадом  

  2 Активност      Чишћење и 

санација 

ирекултивација 

постојећих 

сметлишта и 

депонија 

  

Одржавање 

и уређење 

сметлишта 

и депонија 

  Председник 

општине 

  

2.000.000,00 

  Буџет 

општине 

 2.000.000,00 

Остало  

  3 Активност       Програм 

контроле 

квалитета, 

анализа и 

праћења стања 

животне 

средине у 

општини 

(мониториг 

животне 

средине) 

  Утврђивањ

е фактичког 

стања у 

животној 

средине на 

териториј 

општине 

Бач 

 Председник 

општине 

  200.000,00  Буџет 

општине 

   200.000,00 
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4. Финансирање односно суфинансирање активности из овог Прогама вршиће се у зависности од 

прилива средстава прикупљеним у складу са важећом Одлуком о накнади за заштиту и 

унапређење животне средине на територији Општине Бач, односно прилива наменских 

уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине (Сл. Гласник РС“, бр. 

35/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 

95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) 

5. Када се прилив не оствари у планираном износу, председник Општине Бач утврђује 

приоритетне активности, на предлог Одељења. 

6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за урбанизам, 

заштиту животне средине и имовинско правне послове. 

7. Овај Програм објавити у „Службеном Листу општине Бач“. 

    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-2-57/2023-II 

Дана: 27.  фебруар 2023. године 

 

Председавајући општинског већа 

             Председник општине 

                    Др Стева Панић, с.р. 

 
 

 

 

21. 
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине БАЧ (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине БАЧ које је обухваћено Годишњим програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине БАЧ за 2022. 

годину за давање у закуп донела је : 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине БАЧ у другом кругу за укупно 209 јавних надметања, која су обухваћена 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине БАЧ за 2022. годину и планираних за давање у закуп по класама и 

културама, и то: 

 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 651,23 76.410,10 

ЊИВА 2 592,62 69.533,63 

ЊИВА 3 527,50 61.892,22 

ЊИВА 4 468,89 55.015,75 

ЊИВА 5 410,27 48.138,28 

ЊИВА 6 332,12 38.968,99 

ЊИВА 7 273,52 32.092,52 

ВОЋЊАК 2 592,62 69.533,63 

ВИНОГРАД 2 592,62 69.533,63 
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ЛИВАДА 3 263,75 30.946,61 

ЛИВАДА 5 205,13 24.069,14 

ПАШЊАК 1 84,72 9.941,21 

ПАШЊАК 2 77,10 9.046,62 

ПАШЊАК 3 68,62 8.052,30 

ПАШЊАК 4 61,00 7.157,71 

ТРСТИК-МОЧВАРА 1 84,72 9.941,21 

ТРСТИК-МОЧВАРА 2 77,10 9.046,62 

ТРСТИК-МОЧВАРА 3 68,62 8.052,30 

ТРСТИК-МОЧВАРА 4 61,00 7.157,71 

РИБЊАК   130,24 15.281,82 

 

2. На основу табеле из тачке 1. утврђене су почетне цене за сваку јединицу јавног надметања која 

је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији општине БАЧ у другом кругу, односно за укупно 209 

јединица јавног надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине БАЧ за 2022. годину. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно 

постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у 

државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици 

локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута 

цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе. 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена 

закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по 

хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по 

хектару. 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине БАЧ, образована Решењем Општинско веће 

број 020-3-167/2021-ИИ од 14.10.2021 године, је у складу са поменутим законским одредбама, 

утврдила почетну цену у другом кругу у износу од 85 % од просечно постигнуте цене на последње 

одржаном јавном надметању општине БАЧ, које је одржано претходне агроекономске године, на 

основу које су обрачунате почетне цене за све јединице јавног надметања у другом кругу која су 

планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине БАЧ за 2022. годину. 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у 

диспозитиву овог закључка. 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп  

пољопривредног земљишта у државној својини  

 

Број: 320-2-3/2023-IV-03 

Датум: 27.02.2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ 

Никола Вулетић, с.р. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


