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105. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 3/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства Општинској управи Општине Бач у износу од 883.200,00 динара за проширење 

апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се: 

- у оквиру раздела 5. Општинска управa, програмска класификација 0602, програмска 

активност 0602-0014 – Упрaвљање у ванредним ситуацијама, функција 220 – Цивилна 

одбрана, на позицију 68.3 економске класификације 424911 – Остале специјализоване 

услуге-дезинфекција у износу од 883.200,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 

Број: 401-1-33/2020-IV 

Датум: 24.07.2020. године    

 

Председник општине Бач 

Борислав Антонић с.р. 

 

 

 

106. 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“ број 

10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Бач (Сл. лист 

општине Бач“ број: 2/2019),  Општинско веће општине Бач на 152. седници, одржаној дана 30. јула 

2020. године, донело је 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

Анализа постојећег стања 

 

Географске и административне карактеристике: Бач је мала општина која се налази у Јужно – 

бачком управном округу између општина Бачка Планака и Оџаци. Западну границу општине, у дужини 

од 43км, чини река Дунав (коридор 7), који уједно чини и природну границу између општине Бач и 
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Вуковара у Републици Хрватској. Кроз општину Бач пролази канал који је део хидро система Дунав-

Тиса-Дунав, односно потез Каравуково-Бачки Петровац. Општину Бач чине 6 насељених места (Бач, 

Селенча, Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново Село) која обухватају простор површине 365км2. У 

општини Бач, према попису становништва из 2011 године живи 14.405 становника, а густина 

насељености износи 39 становника на 1км2. 

 

Природни услови и животна средина: Рељеф општине Бач у макрогеографском погледу чини велика 

Бачка равница, на чијем се југозападном делу налази територија општине Бач. На територији општине 

Бач срећу се три морфолошке јединице међу којима постоје висинске разлике. Највиша, која се пружа 

источно од Бача назива се лесна тераса. Бачка лесна тераса састављена је од субаерском материјала 

који је падао на влажно и мочварно земљиште. На месту где је дејство подземних вода било мање 

изражено појављује се типичан лес. Дебљина леса на Бачкој лесној тераси није свугде иста. Наилази се 

на разлике од 2 до 6 метара. Апсолутне висине лесне терасе у општини Бач крећу се од 84 до 87 м. На 

овој тераси изграђено је насеље Селенча, а Бач се простире на контакту лесне терасе и алувијалне 

терасе. Два до три метра нижу степеницу од лесне терасе чини поменута аливијална тераса Дунава и 

простире се западно од лесне терасе, до линије Вајска-Плавна – Бачко Ново Село. Најизразитије 

улегнуће на алувијалној тераси на територији општине Бач је долина реке Мостонге. Најнижу 

степеницу у рељефу територије општине Бач чини инундациона раван Дунава која се налази између 

Дунава и алувијалне терасе. Сви хидрографски објекти на инундационој равни и алувијалној тераси, 

на територији општине Бач, са својим обликом показују да их је створио некакав речни ток, а то је 

Дунав пре него је изградио данашње корито. Дунав на овом сектору и данас врши врло интензивну 

ерозију и акумулацију. Највећи део пољопривредног земљишта на територији општине Бач чини 

обрадиво пољопривредно земљиште где доминирају оранице. Општина Бач је по педолошком саставу 

атипична у односу на остале општине у региону Јужне Бачке јер има мањи удео чернозема у односу на 

друге општине у окружењу. Значајне површине земље чини ритска црница. Удео основних категорија 

коришћења земљишта износи – 13,92% шуме и шумско земљиште, 72% пољопривредно земљиште, 

14,08% неплодно земљиште и 4,29% изграђене површине. Општина Бач налази су умерено 

континенталном климатском појасу. Запажа се нешто већа количина падавина, што је последица 

западног периферног положаја општине Бач, будући да влажност долази углавном са запада. Највише 

талога се излучи у јуну (88 mm) а најмање у октобру (39 mm). Средње годишња вредност падавина 

износи 696 mm. Распоред падавина по годишњим добима је прилично уједначен, ипак, највише талога 

се излучи током летњих месеци (29 %) и пролећа (25 %) готово иста количина талога. У току зиме, 

највећа количина падавина се излучи у облику снега. Најранија његова појава је током новембра, а 

најкаснија у априлу. У току зиме, снег представља заштиту биљкама, те је због тога важно и време 

његовог задржавања, које просечно износи 34 дана годишње. Појава града изузетно је ретка, мање од 

два пута годишње, а највећа је у првој половини, односно средином лета. Инсолација износи 2.130 

часова годишње, што је највећа вредност у читавој Бачкој. Средња годишња температура износи 11°C. 

Ваздушна кретања у општини Бач готово су идентична ваздушним кретањима у читавој Бачкој. 

Ветрови дувају из свих праваца, а јављају се и циклонална кретања ваздуха. Најчешћи ветар је 

северозападни, док југоисточни ветар или кошава по учесталости заузима друго место и чешћи је током 

зиме и прелазних годишњих доба. Највећа средње годишња влажност ваздуха је у децембру 86 %, 

најмања у јулу 71 %, док је средње годишња релативна влажност 76 %. Када се тиче распореда по 

годишњим добима, карактеристично је да је највећа просечна релативна влажност у току зиме (83 %), 

најмања лети (71 %) док је влажност у пролеће знатно нижа (72 %) него у јесен (78 %). Река Дунав 

чини природну границу општине Бач према Републици Хрватској у дужини од 43км, а дуж целе обале 

изграђен је одбрамбени насип, чиме је општина Бач заштићена од изливања Дунава и његових рукаваца. 

Како водостај Дунава надвисује алувијалну терасу, у прошлости су овде биле честе поплаве. Највиши 

средњи водостаји су током лета у јуну и јулу, након зима богатих снегом и пролећа богатих кишом. 

Најнижи средњи водостаји су у октобру и новембру због малих количина падавина, великих 

испаравања и исцрпне издани крајем лета и почетком јесени. Друга већа река на територији општине 

Бач је Мостонга чији је водоток регулисан. Речице Жива, Зечица, Берава и Вајиш настале су изливањем 

Дунава или од његових некадашњих рукаваца. Корита су им укопана у алувијалну терасу и захватају 

воде са подземним изворима. Са прокопавањем канала ДТД ове речице су каналисане на такав начин 

да немају више директан контакт са Дунавом, већ се њихове воде пребацују у Дунав преко црпних 

станица јер немају природни отицај. Сувишне воде са подручја се пребацују преко 4 црпне станице 

укупног капацитета 16 м3/с. Осим река, у општини Бач се налазе и канали, међу којима је најзначајнији 
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канал Каравуково – Бачки Петровац који је део хидросистема Дунав – Тиса – Дунав. Језеро Провала 

налази се поред насеља Вајска. Настало је великом поплавом Дунава 1924 године, када је река пробила 

насип и издубила базен овог природног језера. Језеро је подземним каналима повезано са Дунавом који 

непрестано надопуњује језеро водом, а осим тога, стално пуњење језера омогућавају атмосферске 

падавине. Просечна дубина језера износи 4-5 м, а највећа измерена дубина износи 19 м. Вештачко 

језеро ''Рибњак'' Бач, изграђено је на мочварном тлу, на непродуктивном земљишту уз десну обалу 

Мостонге. Језеро је дуго око 3 км, а широко око 2,5км, укупна површина је 750ха. На територији 

општине се налазе многобројне баре и мочваре. На територији општине Бач, дубина подземних вода 

није уједначена, већ зависи од близине Дунава, педолошке подлоге, као и од геоморфолошких одлика 

терена. Дубина је најмања у алувијалној равни где практично избија на површину терена, а на лесним 

терасама ниво осцилира на већој дубини. Резерве квалитетне воде из артерских издани се смањују, јер 

су захватања већа од резерви, а циклус обнављања је релативно спор. Бач је једна од најпошумљенијих 

општина у Војводини јер се шуме и шумско земљиште простиру на површини од преко пет хиљада 

хектара. Шумска израженост општине је 13,92 % . Највећим делом шумских површина газдује ЈП 

''Војводинашуме'' ШГ ''Нови Сад, затим ЈП Воде Војводине'', ВП ''Дунав'' из Бачке Паланке, док је мањи 

део шума у друштвеном и приватном власништву. Шумски комплекси на локалитетима ''Врањак'' и 

''Гувниште'' припадају Војној установи ''Карађорђево''. Највећи комплекси шума су у јужном и 

западном делу општине. Постојећа шумовитост прелази шумовитост планирану ППР Србије од 12,2 % 

за јужно бачки регион. Заступљене су природне састоји америчког јасена, домаће тополе, багрема, 

лужњака и цера као и шумске културе. Шуме имају, пре свега, привредну, али и заштитну улогу (шуме 

уз насип). Шуме водопривреде су у фази деградације. Ваншумско зеленило је заступљено у виду 

дрвореда поред путева и у комплексу фарми. Ваншумско зеленило чине тополе, врбе и багрем. Лов на 

територији општине Бач установљен је на 5 ловишта: подунавско ловиште Плавна (ловиште настањују 

бројне врсте дивљачи: срна, дивља свиња, европски јелен, муфлон, јелен лопатар, зец, куна златица, 

куна белица, фазан, пољска јаребица, дивља гуска, дивља патка и др. као и трајно заштићене врсте 

дивљачи: хермелин, ласица, сова, орао, соко, јастреб, лабуд, рода, галеб и чапља), ловиште Ристовача 

(познато по фазанима, регистровано је као ловно - производни центар фазанске дивљачи, а служи и за 

едукативне сврхе, у оквиру ловишта се налази и фазанерија која слови за једну од највећих у Европи, 

са капацитетима од 380.000 фазана годишње са волијерима), ловишта ВУ Карађорђево (намењено 

интензивном гајењу крупне дивљачи, а истовремено служи и као центар за репродукцију и 

оплемењивање дивљачи), ловиште Бођански рит (обилује разноврсном фауном: срна, дивља свиња, 

зец, куна златица, фазан, јаребица, дивља патка, дивља гуска), и ловиште Мостонга – Рибњак. Ова 

ловишта представљају велики потенцијал у области ловног туризма Општине. Општина Бач је обилује 

очуваним плавним подручјима реке Дунав, мозаик је водних, мочварних, ливадских и шумских 

станишта које одликује које одликује разноврсност и богатство флоре и фауне. Овде се преплићу 

станишта од великог значаја за басен Дунава и уопште европски природни диверзитет. Један део 

природног резервата ''Карађорђево'' налази се у општини Бач којег карактеришу диверзитет 

орографских и хидрографских облика ритова, као што су стари водени рукавци, меандри, плиће и 

дубље депресије, баре и сл. Присутан је екосистем који је типичан за плавна подручја великих 

равничарских река, као што су: ритске шуме храста лужњака, јасена и црне и беле тополе, шуме беле 

врбе, влажне ливаде, заједнице белог и жутог локвања. Богатство општине чини 109 врста птица, 

виталне локалне популације гнездарица: орао белорепан, црна рода, црна луња. Фауну сисара чине: 

видра, дивља мачка, куна белица, хермелин. Подручје заштићеног резервата природе Карађорђево чине 

две засебне : целине подручје Мостонга и подручје Букински Рит . На заштићеном подручју доминирају 

шуме (77%), ДЕО ЈЕ ОБРАДИВИХ (8,56%) и водених површина (3,74%) или друге намене (баре, 

трстици, канали) . Општина Бач је као део бачког подунавља заједно са осталим подунавским 

општинама укључена у успостављање прекограничног резервата биосфере Мура-Драва-Дунав. 

 

 

Стање и трендови у руралном подручју 

 

Демографске карактеристике и трендови: На основу података из пописа становништва спроведеног 

2011. године у општини Бач живи 14.405 становника, од чега су 6.529 старости до 40 година (45%), док 

број старијих од 40 година износи 7.876 (55%). Просечна старост у општини Бач износи 42,3 године. 

Према попису из 2002. године укупан број становника у општини Бач износио је 16.268. Овај податак 

показује да се број становника у општини Бач у односу на попис из 2002 године смањио за 1863, 
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односно 11,5 %. Такође, према попису 2011 године број мушкараца у општини износи 7141(49,5%), а 

број жена износи 7264 (50,4%). Анализа миграционих кретања извршена је на основу података пописа 

2011. Године показује да је учешће аутохтоног становништва у општини 60,8%, а највећи број 

становника досељен је из других република СФРЈ, односно држава. У општину Бач се из других 

области/општина Републике Србије доселило 1515 становника, док се из иностранства доселило 2963 

становника од чега је свакако највећи број људи који се доселио из бивших република СФРЈ услед 

ратних дешавања (2763). Анализа кретања укупног броја становника општине Бач, за период од 1948-

2002. године, указала је на тренд пада укупног броја становника, по просечној годишњој стопи од -

0,31%, тј. популациона величина расте до 1961. године, а од 1971. године присутна је појава 

перманентног пада броја становника. Посматрано по насељима сва насеља бележе пад укупног броја 

становника, осим општинског центра. Број становника у општини Бач из године у годину се смањивао 

те је 1948 године број становника износио 19.225, а највећи број становника општина Бач је имала 1961 

године који је износио 22.262 становника, што је пад броја становника у односу на попис 2011 године 

од 36%. Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну старосну 

структуру становништва са екстремно високим индексом старења од 1,0, који је готово уједначен 

посматрано по насељима и креће се од 0,8 до 1,3. Становништво са 40 и више година чини 54,7 % 

укупног становништва општине, док је укупан број особа до 19 година 2910 (20,2 %). Најзаступљенија 

је старосна група од 50 до 54 године (8,2 %). На основу података о структури становништва старијег 

од 15 година, према школској спреми, у општини Бач највећи број становника је са средњом стручном 

спремом, док број становника са високом стручном спремом значајно опада. Посебно је забрињавајућа 

чињеница што је број становника без основног образовања, односно са непотпуним основним 

образовањем виши од 25%, иако је тај тренд у односу на 2002 годину смањен. Према попису 

становништва из 2011. године, 351 лице је регистровано као неписмено, односно 2,67% становништва. 

Према Попису пољопривреде из 2012. године, у општини Бач је регистровано 1757 пољопривредних 

газдинстава која користе 23856,64 ха пољопривредног земљишта, док их је 2002. године било 1681. 

Према подацима Управе за аграрна плаћања, на дан 10.02.2020. године, у општини Бач је регистровано 

1710 пољопривредних газдинстава, од чега су 1.503 активна пољопривредна газдинства. 

 

 

Табела 1. Укупан број становника у насељима општине Бач према полу ( извор Републички завод 

за статистику, попис становништва 2011). 

 

Насеље Мушкарци Жене Укупно 
    

Бач 2662 2737 5339 
    

Б.Н.Село 534 538 1072 
    

Бођани 482 470 952 
    

Вајска 1424 1410 2834 
    

Плавна 577 575 1152 
    

Селенча 1462 1534 2996 
    

Укупно 7141 7624 14405 
    

 

Табела 2. Број становника према старосним групама (Извор Републички завод за 

статистику, Попис становништва 2011. ). 

 

Старосна доб 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 
          

Број становника 589 691 704 926 939 937 835 907 917 
          

Старосна доб 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 
          

Број становника 1126 1175 1173 966 703 760 584 358 114 
          

 

 

Табела 3. Становништво општине Бач старо 15 година и више према школској спреми и 

полу (Извор републички завод за статистику, Попис становништва 2011.) 
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Врста образовања Мушкарци Жене Укупно 
    

Без образовања 108 374 481 
    

Непотпуно основно образовање 841 1402 2243 
    

Основно образовање 1796 1908 3704 
    

Средње образовање 2987 2202 5189 
    

Специјализација после средње школе 19 6 25 
    

Више образовање 172 160 332 
    

Високо образовање 202 257 459 
    

Непознато 5 7 12 
    

 

Диверзификација руралне економије: : Према степену развијености општина Бач спада у трећу 

групу недовољно развијених општина чији је степен развијености у распону од 60% до 80% 

републичког просека. Према подацима НСЗ у општини Бач је у априлу 2020. године било 1322 

незапослених лица од чега су 670 биле жене. Од укупног броја незапослених највише је оних са нижом 

стручном спремом тј. са средњом стручном спремом (755) и оних неквалификованих који имају 

завршену само основну школу или немају завршену ни основну школу (733). Међу незапосленима број 

оних који имају вишу или високу стручну спрему износи 71. Када је у питању привредна структура, 

према подацима АПР-а, стање у 2019. години износи 338 активна предузетника. Од тога 41 

новооснованих предузетника, а укупно 48 угашених (обрисаних из регистра). Што се тиче привредних 

друштава, стање у 2019.г. износило је 127 активних привредних друштава. Током исте године, према 

подацима АПР-а, 7 су новооснована, а 24 угашено. Просечна бруто зарада, према подацима из марта 

2020. године, у општини Бач је износила 546 еура (први бруто), а просечна нето зарада је према томе 

била 397 еура. Пољопривреда и индустрија су основне привредне гране. На основу прегледа оствареног 

националног дохотка 2016. године, по делатностима и облицима својине, највећи доходак је остварен 

у пољопривреди, лову, шумарству и водопривреди, затим у трговини на велико и мало, у прерађивачкој 

индустрији и грађевинарству. У структури запослених, у општини Бач, у пољопривреди, водопривреди 

и шумарству ради око 16%, у прерађивачкој индустрији 25,8%, у трговини 22%, самосталних 

привредника је 12,8%, док је у осталим делатностима мање од 5%. Радни контигент ( жене 15-59 год. и 

мушкарци 15-64 год.) чини 62,6 % укупне популације. У погледу развоја туризма Бач, према ППР 

Србије, припада туристичкој регији Подунавље у оквиру северне туристичке зоне, у којој треба да 

доминира летња рекреација, као водећа туристичка делатност. Остале туристичке активности су 

излетничке, наутичке, ловне, риболовне и културно-манифестационе, базиране на изванредним 

природним и антропогеним вредностима. Треба тежити отклањању диспропорције између високих 

потенцијалних могућности и неразвијене материјалне базе, што би омогућило подизање квалитета 

туристичке понуде до националног, и у извесним сегментима, међународног туристичког тржишта. 

 

Табела 4 .Становништво општине према економској активности , старости и полу (Извор 

Републички завод за статистику, Попис становништва 2011 ). 

 

 Активно становништво  Неактивно становништво 
    

 Укупно Незапослени  
    

Мушкарци 3776 747 3365 
    

Жене 1929 488 5335 
    

Укупно 5075 1235 8700 
    

 

 

Табела 5. Економски активно становништво које обавља занимање према групи занимања (Извор 

Републички завод за статистику , Попис становничтва 2011.) 

 

Занимање Број активних становника 
  

Руководиоци,функционери и законодавци 71 
  

Стручњаци и уметници 269 
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Инжињери, стручни сарадници и техничари 341 
  

Административни службеници 232 
  

Услужна и трговачка занимања 699 
  

Пољопривредници, чумари, рибари и сродни 826 
  

Занатлије и сродни 676 
  

Руковаоци машинама и постројењима, монтери и возачи 397 
  

Једноставна занимања 909 
  

Војна занимања 8 
  

Непознато 42 
  

Укупно 4470 
  

 

 

Рурална инфраструктура: На простору општине Бач егзистирају три вида саобраћаја: друмски, 

железнички и водни, који задовољавају све транспортне захтеве са овог простора. Постојећи основни 

саобраћајни капацитет овог простора је магистрални пут М-18 (државни пут I реда) Оџаци–Бач–Бачка 

Паланка, који је основни реципијент свих саобраћајних збивања на овом простору. Овај (државни пут 

I реда) магистрални пут кумулише кретања у оквиру простора и усмерава их до жељених одредишта. 

Постојећа траса овог пута пролази ван насеља, и својим капацитетом углавном задовољава све захтеве 

саобраћајне услуге, и на високом нивоу проточности у условима стабилног саобраћајног тока. Други 

важан саобраћајни правац овог простора је регионални пут Р-102 (државни пут II реда) који има 

пружање од Дунава (Бачко Ново Село)–Бач–Селенча до Раткова. Овај (државни пут II реда) регионални 

пут кумулише сав интерни саобраћај и усмерава га до жељених одредишта. Остали путеви у функцији 

одвијања саобраћаја су локални (општински) и некатегорисани путеви радијалних праваца који нису у 

оквиру формираног система, већ независно спроводе извршење транспортног рада не водећи рачуна о 

дужини трајекторије и економичности извршења. У постојећем стању, обим изграђености 

некатегорисаних путева није задовољавајући, што чини потешкоће у убирању летине при лошим 

временским условима. Железнички саобраћај је присутан на овом простору преко постојеће 

железничке пруге из правца Оџака и утврђених коридора у којима је демонтирана пруга. Пруга је у 

таквом стању да омогућује повремено коришћење,док је пруга из правца Бачке Паланке делом 

уклоњена, те није могућа експлоатација. Железнички саобраћај је на овом простору постао 

неатрактиван експанзијом друмског саобраћаја и малим 23 довозом масивних роба, али 

реконструкцијом и укључивањем нових врста транспортних средстава-возова и коришћењем 

контејнера доћи ће до афирмације овог вида јефтиног превоза. Водни саобраћај на простору општине 

Бач је присутан преко међународног пловног пута-реке Дунав, која сада чини само потенцијал који се 

не користи ни у једном пловном облику, иако за то постоје одлични просторни и хидролошки услови. 

На простору општине Бач имамо дијаметрално пружање пловног пута канала из система ДТД 

Каравуково–Бачки Петровац. Овај канал има пловне карактеристике за кретање свих каналских 

пловила за извршење транспортног рада. Канал се некада богато користио у транспортне сврхе али 

слабљењем привреде у општини дошло је и до знатног опадања транспорта каналом и користи се 

углавном у пловне транзитне сврхе. Када је у питању електроенергетска инфраструктура, напајање 

електричном енергијом је обезбеђено из 110/20kV трафостанице "Бач", снаге 2х20kV, уз могућност 

обезбеђивања дела и из обновљивих извора. ЈКП ''Тврђава'' из Бача управља са пет водовода (Бач, 

Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново Село). На територији општине Бач налази се и водозахват у МЗ 

Селенча који је у надлежности месне заједнице. Сва насељена места су у потпуности покривена 

водоводно мрежом која је отворена за евентуално даље проширење. Укупна дужина водовода је 101.166 

м од тога је 16.225. азбестно цементних цеви које су у плану да се мењају. Канализација отпадних вода, 

сем у појединим деловима Бача (око 30 %), није изграђена ни у једном насељу општине. У току 2015 

године изграђен је главни потисни вод фекалне канализације који повезује насеље Селенча и главни 

сабирни шахт у Бачу, а постројење за пречишћавање отпадних вода изграђено је једино у Бачу. 

Пречистач отпадних вода је типа биолагуна саповршинском аерацијом и инсталисан је на 8 000 

еквивалентних становника са могућношћу проширења капацитета 100%. Обзиром да се врши 

секундарно пречишћавање отпадних вода, у плану проширења капацитета је и квалитативно 

побољшање у смислу терцијарног пречишћавања. Постојећа индустрија није прикључена на 

канализациони систем. Евакуација отпадних вода у осталим насељима општине се и даље врши преко 
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непрописно изведених септичких јама, чиме се непосредно угрожава животна средина и здравље људи. 

Одвођење атмосферских вода у Бачу решено је са делимично зацевљеном канализационом мрежом, а 

делимично са отвореним каналима, док је у осталим насељима решено отвореним каналима положеним 

уз уличне саобраћајнице са уливом у најближе реципијенте, водотоке, депресије на периферији насеља 

или непосредно у мелиоративне канале. Канали углавном не врше своју функцију због неодржавања, 

па су неретко засути и тада постају ''упојни канали''. Снабдевање електричном енергијом потрошача на 

простору општине Бач обезбеђено је из 20 kV РП "Бач". На датом простору постоји изграђена преносна 

средњенапонска 35 kV, 20 kV, као и нисконапонска 0,4kV мрежа и припадајуће трафостанице. 

Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност захтевима 

стално растуће потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу 

покривености простора, али не и у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и 

дистрибутивних трафостаница. Капацитети изграђених трафостаница су не задовољавајући, те је 

потребно у наредном периоду повећати инсталисану снагу трафоа и изградити нове капацитете. 

Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом ваздушна. Реконструкција нисконапонске мреже у 

насељима је делимично извршена, те је потребно у потпуности исту извршити. Телекомуникациона 

инфраструктура, на подручју општине Бач, којом су обухваћени телекомуникациони објекти, 

телефонске централе, спојни путеви примарна и секундарна мрежа у насељима, већим делом, и по 

квалитету, и по капацитету није на задовољавајућем нивоу. Секундарна мрежа није на задовољавајућем 

нивоу, велики део је изграђен надземно и недовољног капацитета. За потребе система ГСМ мреже 

мобилних телекомуникација на простору општине Бач изграђене су две базне радио- станице у Бачу и 

Вајској. 

 

 

Показатељи развоја пољопривреде 

 

Пољопривредно земљиште: У укупној површини општине Бач, пољопривредно земљиште, према 

подацима Републичког геодетског Завода, Службе за катастар непокретности општина, учествује са 

25.498,9384 ха. У оквиру пољопривредног земљишта, обрадиво земљиште обухвата око 91,1% укупног 

пољопривредног земљишта, а од обрадивих површина њиве чине око 98,7%. Површине под 

воћњацима, виноградима и ливадама су незнатне (свега 1,3% од обрадивих површина). Када је реч о 

необрадивим пољопривредним површинама (пашњаци, рибњаци, мочваре и трстици), оне заузимају 

око 6,4% од укупног пољопривредног земљишта. Према класи, најзаступљеније је пољопривредно 

земљиште III (33,14%) и IV класе (29,27%), док је проценат I и II класе 5,12%, односно 16,35%. Према 

програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини 

Бач за 2019. годину, у државној својини у општини налази се нешто преко 8.500 ха пољопривредног 

земљишта. 

 

Табела 6. Укупно пољопривредно земљиште у државној својини у општини Бач (Извор Програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач за 

2019. годину ) 

 

KO Укупно пољопривредно земљиште у државној својини ( ха ) 
  

Бач 3.763,75 
  

Бачко Ново Село 1.050,07 
  

Бођани 231,42 
  

Плавна 1.457,15 
  

Вајска 1.995,60 
  

Селенча 48,28 
  

Укупно 8.546,27 
  

 

 

Табела 7. Одводњавање ( Извор Програм уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини за 2019. годину.) 
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Каналска мрежа  цевна дренажа  Укупно у ха 
     

Изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха Изграђено у ха 
     

0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
     

 

 

Табела 8. Наводњавање ( Извор Програм уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини за 2019.годину) 

 

широкозахварне машине у ха тифони у ха 

кап по кап (миниорошавање) у 

Кишна крила Остало у ха Укупно у ха ха 
      

270,7845 0,000 0,000 27,0000 20,0000 317,7845 
      

 

 

Вишегодишњи засади: У општини Бач постоје веома добри услови за узгајање готово свих врста воћа, 

што се базира на повољним климатским и земљишним условима. Према Попису пољопривреде из 

2012. године воће и бобичасто воће узгајало је 244 домаћинства на 154,99 ха пољопривредног 

земљишта. Примећено је све веће интересовање за узгајање јагода у индивидуалним пољопривредним 

газдинствима, што је резултирало и оснивању Воћарске задруге „Бачка јагода“ од чијих 31 члана, 22 су 

из општине Бач. 

 

 

Табела 9. Вођарство и виноградарство у општини Бач (Извор Републички завод за 

статистику, Попис пољопривреде 2012.) 

 

Број пољопривредних газдинстава са виноградима 23 Број пољопривредних газдинстава са воћњацима 244 
    

укупно у ха 4 Укупно у ха 155 
    

Сорте за вино са географским пореклом у ха 0 Плантажни у ха 113 
    

Остале сорте вина у ха 3 Екстензивни у ха 42 
    

Сорте за јело у ха 2   
    

 

 

Табела 10. Површине под различитим воћарским културама. (Извор Републички завод за 

статистику , попис пољопривреде 2012.) 

 

Број пољопривредних газдинстава 244 Укупно у ха 155 
    

Јабуке 61 Укупно у ха 10 
    

Брескве 6 Кајсије 7 
    

Вишње 2 Шљиве 29 
    

Ораси 6 Лешници 7 
    

Остало 22 Малине 3 
    

Купине 3 Бобичасто - 

 

Сточни фонд: На територији општине постоје добри услови за развој сточарства, а кретање броја стоке 

зависи од многих фактора и у дужем временском периоду је углавном циклично. У поређењу са стањем 

у 2002.г. примећено је повећање сточног фонда за говеда, свиње, овце и живину, док је за коње и козе 

примећено смањење. Пашњаци заузимају око 1350 ха пољопривредног земљишта у општини, а од 

крмног биља највише се узгаја детелина. Статистички подаци који се односе на сточарство, дати су у 

следећим табелама: 

 

Табела 12. Број газдинстава и грла стоке по врсти и броју условних грла према типу 

производње (Извор Републички завод за статистику, Попис пољопривреде 2012 и Попис 

становништва 2002.) 

 



30. јул  2020. године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ број 22 – стр. 10    
 

Врста стоке Попис пољопривреде 2012  Попис из 2002 
    

 Број грла Број газдинстава Број грла 
    

Говеда 1286 116 994 
    

Свиње 12192 1057 8028 
    

Овце 3296 161 2060 
    

Козе 497 177 730 
    

Коњи 24 21 46 
    

Живина 403017 1142 37729 
    

 

Табела 13. Број газдинстава и површина под крмним биљем (Извор Републички завод за 

статистику, Попис пољопривреде 2012.) 

 

Врста крмног биља Површина , у ха Број пољопривредних газдинстава 
   

Кукуруз за силажу 15,18 4 
   

Детелина 133,35 142 
   

Луцерка 55,34 22 
   

Остале крмне легуминозе 0,35 1 
   

Укупно 204,22 163 
   

 

Табела 14. Број газдинстава и грла стоке према врсти и броју условних грла према типу 

производње (Извор Републички завод за статистику, Попис пољопривреде 2012 

 

 Број грла Број пољопривредних газдинстава 
   

Специјализована за производњу млека 52 5 
   

Специјализована за говеда узгој и тов 12 1 
   

Узгој говеда за млеко и тов комбиновано 55 2 
   

Различите комбинације свиња и живине 159 65 
   

Специјализована за овце 48 4 
   

Специјализована за козе 2 3 
   

Специјализована за узгој свиња 20 17 
   

Специјализована за тов свиња 333 109 
   

Специјализована за узгој и тов комбиновано 159 64 
   

Специјализована за кокошке носиље 100 11 
   

Специјализована за бројлере 2465 31 
   

Специјализована за кокошке носиље и бројлере комбиновано 22 15 
   

 

Механизација, опрема и објекти: Табеларни прикази у наставку означавају статистичке податке у 

области пољопривреде. Према задњем попису у општини се налазило укупно 212 берача кукуруза, 1335 

плугова, 436 тањирача, 702 дрљача, 864 сетвоспремача, 27 ротофритезе, 762 растурача минералног 

ђубрива, 37 растурача стајњака, 589 сејалице, 764 прскалице, 1553 приколице и 134 косилице. Од 

објеката за смештај пољопривредних производа, у општини се налази 819 кошева за кукуруз, 61 амбар 

и 92 силоса, 6 сушара на пољопривредним газдинствима и 17 објеката за силажу. Затим 3 хладњаче и 

1234 објекта за смештај пољопривреде опреме и механизације, као и 2 стакленика и 71 пластеник. 

 

Табела 15 . Стање пољопривредне механизације (Извор РЗС Попис пољопривреде 2012.) 

 

 Број газдинстава Укупно Старије од 10 година 
    

Једноосовински трактори 103 104 90 
    

Двоосовински трактори 1026 1640 1412 
    

Комбајни 182 218 184 
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Табела 16. Пољопривредна опрема (Извор РЗС , ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012.) 

 

Врста опреме Број Газдинстава 
  

Инкубатори 28 
  

Муљалице за грожће 19 
  

Опрема за флаширање 0 
  

Опрема за печење ракије 229 
  

Опрема за цеђење меда 47 
  

Опрема за проузводњу енергије према обновљивом извору енергије 3 
  

 

Радна снага: Највећи број носиоца пољопривредних газдинства су мушкарци (чак у 82 % случајева), 

а и у највише случајева је и сам носилац пољопривредног газдинства уједно и менаџер. Жене су у 

највећем броју случајева чланови пољопривредног газдинства. Највећи број менаџера управља 

пољопривредним газдинством према практичном искуству. Основну школу има завршено 128, док 

вишу обуку има 34 менаџера. Табеле у наставку изражавају статистичке податке 

 

Табела 17 . Радна снага према начину ангажовања (Извор РЗС , Попис пољопривреде 2012). 

 

 Укупно 
  

 Број лица 
  

Носиоци газдинства 1739 
  

чланови газдинства 1586 
  

Породична газдинства стално запослени 15 
  

Правна лица и предузетници стално запослени 197 
  

Породична газдинства сезонска радна снага под уговором - 
  

Правна лица и предузетници сезинска радна снага под уговором - 
  

Укупно 3577 
  

 

Табела 18. Радна снага према ангажовању - разврстано према полу (Извор РЗС Попис 

пољопривреде 2012.) 

 

 Мушкарци Жене Укупно 
    

Носиоц газдинства 1421 318 1739 
    

Члан газдинства 640 946 1586 
    

Породична газдинства стално запослени 14 1 15 
    

Правна лица и предузетници стално запослени 155 42 197 
    

Укупно 2230 1307 3537 
    

 

Табела 19. Однос менаџера и носиоца пољопривредних газдинстава (извор РЗС , Попис 

пољопривреде 2012.) 

 

 

 Број лица Број газдинстава 
   

Носилац пољопривредног газдинства менаџер 4222 1672 
   

Супружници носиоци газдинства менаџер 119 43 
   

Члан породице - менаџер 113 45 
   

Запослени менаџер - - 
   

Правно лице менаџер 215 25 
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Структура пољопривредних газдинстава: Према Попису становништва из 2011. године у општини 

се налази укупно 5285 домаћинства, од којих 33% представљају пољопривредна газдинства (1754), и 

она користе 23.856,64 ха пољопривредног земљишта. Према подацима Управе за аграрна плаћања из 

јануара 2018.г. у општини Бач је регистровано 1694 пољопривредна газдинства, од којих је 1441 

активно. 

 

 

Табела 20: Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Бач 

(подаци Управе за аграрна плаћања од 10.02.2020) 

 

Организациони облик ПГ у 2019.г. Број: 
  

Породично пољопривредно газдинство 1.710 
  

Предузећа 16 
  

Предузетници 2 
  

Земљорадничке задруге 5 
  

Пољопривредна газдинства са статусом правних лица 7 
  

Научно истраживачке организације 1 
  

УКУПНО: 1.741 
  

 

 

Табела 21: Структура регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на 

регистроване пољопривредне површине 

 

Површина земљишта Мање од 5ха 5-20ха 20-100ха више од 100ха 
     

Број газдинстава 993 558 179 11 
     

 

 

Производња пољопривредних производа: Пољопривредна производња у општини Бач углавном је 

оријентисана на производњу и пласман примарних пољопривредних производа за прехрамбену 

индустрију. Најзаступљенија пољопривредна делатност на подручју општине Бач јесте ратарска 

производња. У сетвеној структури ораница и башти у општини Бач доминира производња: 

индустријског биља (близу 60 %) и жита ( преко 30 %). Према подацима општинске управе, од жита 

најзаступљенија је производња кукуруза и пшенице, а од индустријског биља соја и шећерна репа. 

Значајно је напоменути и сирак метлаш који се због производње сиркових метли, све више гаји на овим 

просторима. Воћарство и виноградарство нису довољно развијени. У воћарству највећим делом је 

заступљено плантажно гајење, око 70 % укупних површина под воћем. Највише је површина под 

јабуком, шљивом и крушком. Поред тога, све је присутнија производња јагода, малина и купина, али и 

лешника и ораха. Сточарство у општини Бач је веома слабо развијено посебно ако се имају у виду све 

природне, тржишне и друге могућности које Општина има у овој производњи. Број услових грла стоке 

по хектару коришћеног пољопривредног земљишта у Општини (0,3) мањи је у односу на регион 

Војводине (0,4) и просек Р. Србије (0,6). Пчеларство је значајно развијено на подручју општине Бач. 

Због изузетно разноврсне паше: багрем, уљана репица, врба, липа, сунцокрет (некада је био 

најзначајнија паша, али се последњих година јако слабо гаји), произвођачи са подручја других општина 

често своје кошнице довозе у Бач. Удружење пчелара Мостонга Бач, броји 42 члана, а циљ удруживања 

јесте лакши пласман меда на тржиште. Годишња производња меда чланова овог удружења износи око 

10.000 кг. Једино је брендиран багремов мед. На територији општине Бач постоје одговарајући услови 

за организовање повртарске производње, захваљујући реци Дунав, каналској мрежи Дунав-Тиса-

Дунав, који осигуравају квалитетно наводњавање повртарских усева. Постојећа производња поврћа у 

Општини Бач укључује све облике производње од баштенског и њивског начина производње до 

производње у заштићеном простору. Носиоци повртарске производње су пре свега породична 

пољопривредна газдинства, као и компанија „Zdravo Organic“. У наредној табели, дати су подаци о 

приносима најзначајнијих култура у општини: 
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Табела 22: Приноси најзначајнијих култура у општини Бач 

 

Култура Просечни принос т/ха 
  

Пшеница 5,15 
  

Озими јечам 4,93 
  

Јагоде 20 
  

Сунцокрет 2,5 
  

Соја 3,3 
  

Шећерна репа 46 
  

 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:Земљорадничко задругарство је важан део 

економско-социјалног предузетништва у пољопривреди и на сеоским подручјима у Србији. У општини 

Бач тренутно постоје 8 пољопривредних задруга а најуспешније су: •Општа земљорадничка задруга 

„Задругар“ Бач која се бави производња жита, махунарки и биља за производњу уља. Осим сопствене 

производње, врши се и уговорена производња са породичним газдинствима, као и откуп примарних 

пољопривредних производа. •Воћарска задруга „Бачка јагода“ Бач окупља преко тридесет произвођача 

јагода са овог подручја. Циљ оснивања је заједнички наступ на тржишту у погледу набавке 

репроматеријала и заједнички пласман производа. •Општа земљорадничка задруга „Низине“ Плавна 

углавном се бави производњом и откупом ратарских производа. Производњу остварују и на сопственом 

имању , али и на земљишту које узимају у закуп. Баве се и уговарањем пољопривредне производње. 

Осим соје, баве се и производњом семенског кукуруза у сарадњи са Институтом за кукуруз Земун поље. 

Задруге су највише регистроване као опште земљорадничке задруге, осим Бачке јагоде, која 

представља прву и једину специјализовану задругу на територији општине. Ова задруга основана је у 

оквиру пројекта „Економска конкурентност кроз удруживање у пољопривреде задруге“ финансираног 

од стране Европске уније, преко програма Exchange4, а спроводила општина. Специфични циљ 

пројекта био је унапређење конкурентности произвођача воћа и поврћа кроз удруживање у 

пољопривредне задруге. У општини постоји неколико пољопривредних удружења од којих су 

најзначајније: •Центар за органску производњу са циљем промоције и едукације у области органске 

производње. Центар је већ реализовао неколико пројеката, финансираних како од домаћих тако и од 

иностраних организација, у овој области са циљем подстицања развоја органске производње поготово 

жена на територији општине. •Удружење пчелара „Мостонга“ Бач окупља око 20 чланова и основано 

је са циљем лакшег пласмана меда и производа од меда, као и саветовања произвођача. •Удружење 

„Метлари“ из Селенче које окупља привредне произвођаче сиркових метли у овом насељеном месту. 

Карактеристично је да се преко 90% укупне годишње производње сиркових метли у Селенчи извози у 

земље Западне Европе, Италију, Русију и др. 

 

 

Трансфер знања и информација: Систем преноса знања и информација у области пољопривреде је 

на високом нивоу у општини Бач. Кључну улогу носе Удружења пољопривредника која се редовно 

састају ради размене искустава и знања. Током зимских периода организује се велики број предавања 

и семинара на којима пољопривредници могу да чују новости и могућности унапређења 

пољопривредне производње од разних стручњака у овој области. Поред тога, канцеларија за 

пољопривреду и канцеларија за локални економски развој редовно информишу пољопривреднике о 

актуелним конкурсима на које могу да се пријаве. Важну улогу у овим активностима средња 

Пољопривредна школа у Бачу која едукује будуће стручњаке у области пољопривреде, али и организује 

различите семинаре, одласке на сајмове и студијске посете у сврху размене знања и искуства. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 
Табела 1. Мере директних плаћања 
 

Редни 

број 
Назив 

мере 
Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици 

мере (апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

        

 УКУПНО       
         
 
Табела 2. Мере кредитне подршке 

 

Редни 

број 
Назив 

мере 
Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици 

мере (апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

        

 УКУПНО       
        

 

Табела 3. Мере руралног развоја 
 

Редни 

број 
Назив мере Шифра 

мере 

Планирани буџет за 

текућу годину без 

пренетих обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

    

 Инвестиције у физичку      

1 
имовину 

101 9.000.000,00 80 160.000,00 0,00 пољопривредних 
      

 газдинстава      
       

 УКУПНО  9.000.000,00    
       

 
Табела 4. Посебни подстицаји 
 

Редни 

број 
Назив 

мере 
Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици 

мере (апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

        

 УКУПНО       
        

 
 

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, 

мера руралног развоја и посебних подстицаја 
 

Редни 

број 
Назив 

мере 
Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици 

мере (апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

        

 УКУПНО       
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 Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

 

Буџет Вредност у РСД 
  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 

9.000.000,00 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)  

  

Планирана средства за директна плаћања 0,00 
  

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 
  

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 9.000.000,00 
  

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 
  

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 

0,00 
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

  

Пренете обавезе 0,00 
  

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Општина Бач препознаје потребе 

пољопривредних газдинстава који представљају претежни извор привређивања локалног 

становништва и тешкоће са којима се свакодневно сусрећу у сложеним економским условима у којима 

се наша држава налази. Предлогом Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за подручје општине Бач у 2020. години локална самоуправа наставља са 

реализацијом Стратегије одрживог развоја Општине Бач за период 2014-2020. у сектору пољопривреде 

и руралног развоја. Приоритет у овом сектору је одрживи привредни раст са циљем јачања 

конкурентности аграрног сектора на домаћем и иностраном тржишту кроз спровођење мера развоја 

руралне економије са фокусом на пољопривредну производњу и подстицајем удруживања и 

умрежавања у аграрном сектору. Циљну групу Програма чине регистрована пољопривредна газдинства 

на територији општине Бач са активним статусом, у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, а у сегменту мере руралног развоја циљну групу 

чине пољопривредне задруге регистроване у општини Бач. Инвестиције у физичка средства 

пољопривредних газдинстава, као мера која се планира спровести, допринеће унапређењу техничких 

капацитета пољопривредника у општини Бач и створиће претпоставке за унапређење квалитета 

производње, као и проширења исте. Реализација Програма, односно дефинисане мере допринеће: -

модернизацији производње и јачање конкурентности пољопривредних газдинстава, -повећању 

продуктивности газдинстава, -смањењу производних трошкова. -добијању производа веће додатне 

вредности ради повећања дохотка и побољшања одрживих услова за живот сеоског становништва. 

 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја: Информисање потенцијалних корисника о 

мерама које дефинише Програм извршиће се путем свих доступних локалних средстава информисања 

(телевизија, радио, новине) пошто је Програм орјентисан према свим пољопривредним газдинствама 

и пољопривредним задругама са територије општине Бач. Такође, надлежна служба општинске управе 

ће дописом обавестити све клубове/удружења пољопривредника о расписаном конкурсу, а пуна 

садржина програма ће бити објављена на интернет сајту (www.bac.rs) и Facebook страници Општине 

Бач. 
 
Мониторинг и евалуација: Мониторинг над спровођењем овог Програма вршиће органи локалне 

самоуправе (председник општине, Општинско веће, Општинска управа – Одељење за привреду, 

пољопривреду и економски развој), док ће евалуацију мера овог Програма вршити посебна Комисија 

која ће имати задатак процене потенцијалних корисника мера Програма и прослеђивање одлуке на 

коначно одлучивање Општинском већу, као и контролу наменског коришћења средстава, а која ће бити 

образована од стране надлежног органа. Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој 

Општинске управе Бач ће на крају буџетске године организовати састанке са корисницима средстава 

по Програму мера, ради добијања информација о успешности реализованих мера и остварених 

резултатима, а ради добијања података о потребама за увођењем нових или кориговање постојећих 

мера. 
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

 

2.1. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

 

2.1.1. Образложење: Земљиште је необновљив ресурс који захтева одговарајући третман тако да ће се 

у наредном периоду у циљу ефикаснијег коришћења и даљег унапређења, предузети мере за 

унапређење земљишта. Основни задатак биће ефикасније коришћење пољопривредних ресурса кроз 

наводњавање. Недостатак падавина је лимитирајући фактор у пољопривредној производњи на 

поднебљу општине Бач. Заливни системи су ретки, а суша већ годинама утиче на смањење приноса 

пољопривредних биљака. Због неравномерно распоређених падавина у најкритичнијим периодима 

вегетације долази до смањења приноса и немогућности гајења одређених биљних врста без 

наводњавања што пољопривредну производњу лимитира на гајење малог броја култура услед чега 

изостаје плодоред и смањује се квалитет земљишта. Подстицањем улагања у опрему за наводњавање 

повећаће се површине под семенским културама, поврћем, воћем и осталим интензивнијим културама. 

Са тим у складу планирана је подршка пољопривредним газдинствима при подизању нових или 

обнављању постојећих вишегодишњих засада воћака, с обзиром на то да је и поред повољних 

климатских услова за воћарску производњу само воћарство недовољно заступљено. Такође, на 

територији општине Бач треба пружити подршку производњи у заштићеном простору због 

интензивирања ове производње и повећања удела повртарске производње у односу на ратарску. 

Производња у заштићеном простору отвара могућност да на малим површинама произвођачи имају 

неколико берби оних култура којима иначе није сезона и које тада имају много већу цену. Предности 

ове производње се огледају у томе што произвођачи уопште не морају да поседују велике површине 

под пољопривредним земљиштем, скупу и разноврсну механизацију, не зависе од климатских и 

атмосферских промена, пласман је сигуран током целе године, цене производа готово никад нису испод 

цене улагања а производња је таква да у њој може учествовати цела породица и може постати прави 

мали породични бизнис. Територија општина Бач има све предиспозиције који су неопходни како би 

ова производња била у већој мери заступљена у оквиру пољопривредне производње. Један од 

интегралних делова пољопривреде који добија замах у општини Бач је пчеларство које значајно утиче 

на принос у овој важној грани, како кроз производњу квалитетног меда и производа од меда, тако и 

кроз укрштено опрашивање различитих биљака. Техничко-технолошка опремљеност пчеларског 

сектора је неопходна како би се у потпуности превазишао застарели и мање продуктиван начин 

производње меда и других пчелињих производа. У пчеларској производњи је веома битно улагати у 

опрему, нове технологије и јачање производног ланца, све у циљу унапређења конкурентности на 

тржишту и стварање услова за стицање потребних сертификата који гарантују квалитет и географско 

порекло. У оквиру ове мере финансираће се набавка: изградње експлоатационих бунара, опреме за 

бунаре, набавка пумпи за наводњавање, система за наводњавање, атомизера, набавка конструкција за 

пластенике и стакленике, набавка квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

набавка фолија за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа (малч фолије), механизација 

за заштиту биља, за заштиту од корова и механизација за основну и допунску обраду земљишта, 

набавка кошница, набавка нових пчелињих друштава, опрема за пчеларство, опреме за сточарство 

(хранилице, појилице, музилице, мешаоне сточне хране и друге опреме која доприноси унапређењу 

сточарске производње), подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака. 

Такође, потребна је и подршка живинарским фармама које се баве производњом конзумних јаја која ће 

се спровести кроз подстицање куповине опреме за храњење, сортирање, паковање, чување конзумних 

јаја, као и расхладних система у живинарству имајући у виду да је хлађење битан део формирања 

квалитетне микроклиме која елиминише штетан утицај високих температура и смањује степен 

морталитета у живинарским објектима. 

 

2.1.2. Циљеви мере: Општи циљ: повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, 

повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, унапређење техничко-

технолошке опремљености пољопривредних газдинстава. Специфични циљеви: повећање 

наводњаваних површина, повећање површина под интензивним засадима, повећање производње воћа, 

поврћа и цвећа, подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача, 

боље коришћење расположивих ресурса, интензивирање коришћења пољопривредног земљишта. 
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2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: У складу са 

националним програмом за рурални развој и пољопривреду за период 2018-2020. Приликом доделе 

субвенција, врши се провера са надлежним институцијама у вези спречавања двоструког финансирања 

истих захтева (Покрајински секретаријат, Управа за аграрна плаћања и др.) 

 

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су: - физичка лица носиоци регистрованог 

пољопривредног газдинства (укључујући и предузетнике) и - правна лица, регистрована у Регистру 

пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 

 

2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере корисник није у обавези да подноси бизнис план 

или пројекат о економској одрживости улагања. 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: - Корисник мора да буде у активном статусу, уписан у 

Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења 

регистра пољопривредних газдинстава и мора имати пребивалиште на територији општине Бач. - За 

инвестицију за коју се подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 

подршка регистрованим пољопривредним газдинствима. - Нема евидентираних доспелих неизмирених 

дуговања према јединици локалне самоуправе на основу раније остварених подстицаја, субвенција. - У 

случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су предмет инвестиције за 

коју се подноси захтев неопходно је да њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора 

закљученог са закуподавцем који је физичко лице или министарством надлежним за послове 

пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање пет година, почев од календарске 

године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја. - Наменски користи и не отуђи нити да 

другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке 

опреме, машина и механизације, односно изградње објекта. - Има одговарајуће животиње обележене и 

регистроване у складу са законом којим се уређује ветеринарство и у регистру пријављен одговарајући 

сточни фонд (податке о врсти и броју животиња, ХИД број) - Предмет инвестиције мора да буде 

реализован на територији општине Бач. 

 

2.1.7. Специфични критеријуми: У оквиру сваког појединачно расписаног Конкурса који ће 

обрађивати ову меру, корисник може поднети само један захтев за остваривање права на подстицај, 

односно суфинасирање инвестиције. Право на субвенције могу остварити: Сектор млека • 

Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 

млечних крава; Сектор меса • У оквиру газдинства имају пријављен одговарајући сточни фонд (податке 

о врсти и броју животиња, ХИД број) • У регистру објеката, односно одобрених објеката (у складу са 

посебним прописом којим се уређује регистрација, односно одобравање објекта за узгој, држање и 

промет животиња) имају регистроване односно одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 

20 јунади и/или мање од 150 грла оваца/коза и/или мање од 30 крмача и/или мање од 100 товљеника 

свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. Сектор производње конзумних јаја • У оквиру 

газдинства имају пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти и броју животиња, ХИД број) 

• У регистру објеката односно одобрених објеката (у складу са посебним прописом којим се уређује 

регистрација, односно одобравање објеката за узгој, држање и промет животиња) имају регистрован, 

односно одобрен објекат за гајење кока носиља. Сектор производње конзумних јаја нема специфичних 

критеријума прихватљивости У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви 

корисници треба да: • Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 хa другог 

воћа, односно 0,1- 50 ха цвећа, односно 0,2-100 ха винове лозе. • У случају подизања нових или 

обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака и 

винове лозе, имају, на крају инвестиције: 0,1-50 ха јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 ха другог 

воћа, 0,2-100 ха винове лозе • Имају мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха производње поврћа на 

отвореном простору Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) • Пољопривредна газдинства 

која имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. Сектор пчеларства • У сектору пчеларства 

прихватљиви корисници треба да имају 1-500 кошница. Приликом разматрања поднетих пријава за 

остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 

01.01.2020. године. 
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2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 
Шифра  

Назив инвестиције 
  

инвестиције 
  

   
     

101.1.3 
 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и 
 

инсталације 
  

    
     

  Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака 

101.1.4 
 (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за 
 пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 

  

  стајњака   
     

  Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и 

101.1.5  блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну 

  храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 
     

101.1.10  Машине за допунску обраду земљишта   
     

  Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња 

101.2.5 
 (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за   
 концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за 

  

  кабасту ст   
     

101.2.9  Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде   
     

101.2.10  Машине за примарну обраду земљишта   
     

101.2.11  Машине за допунску обраду земљишта   
     

101.2.16  Машине за транспорт   
     

101.2.17  Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)   
     

101.3.1  Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја   
     

101.3.2  Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја   
     

101.4.2  Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу 
     

101.4.8  Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)   
     

101.4.20  Машине за допунску обраду земљишта   
     

101.4.24  Машине за заштиту биља   
     

101.4.28  Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева   
     

101.5.3  Машине за ђубрење земљишта   
     

101.5.6  Машине за заштиту биља   
     

101.5.10  Машине и опрема за наводњавање усева   
     

101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 
     

 

2.1.9. Критеријуми селекције:   
     

Редни 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 
број     

    

 Средства ће се одобравати на основу редоследа пријема захтева за подршку односно до   

1 утрошка средстава опредељених за ову намену и то само благовремено поднетим и да  

 комплетним захтевима који садрже сву неопходну документацију.   
     

 

 

2.1.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја који се додељује кориснику не може бити већи од 80% 

укупне вредности инвестиције, односно вредности опреме без ПДВ-а, а максимално 160.000,00 РСД 

без ПДВ-а. 

 

 

2.1.11. Индикатори/показатељи: 
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Редни број Назив показатеља 
  

1 Број поднетих захтева 
  

2 Број одобрених захтева 
  

3 Површина у ха која је покривена системом за наводњавање 
  

4 Број подигнутих и обновљених пластеника и стакленика 
  

5 Количина набављене опреме за пчеларство 
  

6 Број набављених нових пчелињих друштава 
  

7 Набављена машина за примарну и допунску обраду земљишта. 
  

 

2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране Општине Бач, а на основу 

расписаног Конкурса/јавног позива. Заинтересована лица подносе захтеве Општини Бач на 

прописаном обрасцу. Уз захтев се прилаже документација којом подносилац захтева доказује да 

испуњава услове прописане Конкурсом. Комисија за пријем и оцену захтева, која ће бити образована 

за потребе спровођења Конкурса, ће утврдити да ли су испуњени прописани услови у смислу 

комплетности документације, административне усаглашености, испуњености услова Конкурса итд. 

Коначну одлуку по приспелим захтевима доноси Општинско веће на предлог Комисије. 
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 
 

 

Табела: Општи подаци и показатељи 
 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор податка и 

година   
   

ОПШТИ ПОДАЦИ  
   

Административни и географски положај  
   

Аутономна покрајина Војводина рзс* 
   

Регион Регион Војводине рзс* 
   

Област Јужнобачка област рзс* 
   

Град или општина општина рзс* 
   

Површина 367 km рзс* 
   

Број насеља 6 рзс* 
   

Број катастарских општина 6 рзс* 
   

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 
не 

 

(ПОУРП) 
 

  
   

Демографски показатељи  
   

Број становника 14,405 рзс** 
   

Број домаћинстава 5.284 рзс* 
   

Густина насељености (број становника/површина, km2) 39/1  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) -11,5% рзс** 
   

- у руралним подручјима АП/ЈЛС  рзс** 
   

Становништво млађе од 15 година (%) 13,7% рзс** 
   

Становништво старије од 65 година (%) 17,48% рзс** 
   

Просечна старост 43,37 рзс* 
   

Индекс старења 148,7 рзс* 
   

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%) 2.725 рзс* 
   

Основно образовање (%) 3.704 рзс* 
   

Средње образовање (%) 5.189 рзс* 
   

Више и високо образовање (%) 803 рзс* 
   

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) 61 % Процена 
   

Природни услови   
   

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) равничарски Интерни 
   

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа њива Интерни 
   

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) умерено- континентална Интерни 
   

Просечна количина падавина (mm) 696 мм Интерни 
   

Средња годишња температура (оС) 11 Ц Интерни 
   

Хидрографија (површинске и подземне воде) 43 км Дунав Интерни 
   

Површина под шумом (hа) 5.076,50 ха рзс* 
   

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 13,92 % рзс* 
   

Пошумљене површине у претходној години (hа) 118,33 рзс* 
   

Посечена дрвна маса (m3) 3.028,36 рзс* 
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
Стање ресурса 

 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 1741 рзс*** 
   

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 1741 
Управа за 

трезор   
   

- породична пољопривредна газдинства (%) 1710  
   

- правна лица и предузетници (%) 22  
   

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 23.857 ха рзс*** 
   

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 72%  
   

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 

23.857 ха рзс*** 
остало(18) (ha, %)   

   

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, %) 5,15 т/ха укупно 3650 т рзс*** 
   

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 14,08 ха рзс*** 
   

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 100 % Интерни 
   

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) 5 % Интерни 
   

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 305 пг рзс*** 
   

Одводњавана површина КПЗ (ha) 800,00 ха Интерни 
   

Наводњавана површина КПЗ (ha) 317,78 ха рзс*** 
   

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 

8.500 цца Интерни 
територији АП(20) (ha)   

   

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се 6000 цца Интерни 
даје у закуп (ha):   

- физичка лица (%)  Интерни 
   

- правна лица (%)  Интерни 
   

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 
1.286 говеда, 1.292 свиње, 

рзс*** 
3.296 овце, 403.017 живина,   

   

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 1.640 трактора рзс*** 
   

 објекти за смештај говеда 331  

 место у 283 пг.објекти за  

Пољопривредни објекти (број) смештај свиња 2.165 у 1259 рзс*** 

 пг.објекти за смештај носиња  

 816 места 794 пг.  
   

 3 хладњаче 32.200 м3  

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 2стакленика 570 м2 71 рзс*** 

 пластеник 28.273 м2  
   

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту 
1430 пг на 21.477ха, 605 пг на  

1.157 ха ,28 пг на 276 ха, 1.457 рзс*** 
биља (ha, број ПГ) 

пг на 22.766 ха . 
 

  
   

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 3.537 рзс*** 
   

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)  
рзс*** 

(ha) 
 
  

   

Годишње радне јединице (број) 1.798 рзс*** 
   

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 1549,99 Интерни 
   

Производња пољопривредних производа(количина):   

- биљна производња (t) 
3 земљорадничке задруге 5 

рзс*** 
удружења   

   

- сточарска производња (t, lit, ком.) 
4.817 т пшеница 10.664 т 

Интерни 
кукуруз   

   

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

 

 



30. јул  2020. године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ број 22 – стр. 22    
 

 
Рурална инфраструктура 

 
Саобраћајна инфраструктура 

 

Дужина путева(km) 91,934 км рзс* 
   

Поште и телефонски претплатници (број) 6 пошта 4.401 претплатник рзс* 
   

Водопривредна инфраструктура  
   

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 5.200 рзс* 
   

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 980 рзс* 
   

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 429 хиљм3 рзс* 
   

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)  рзс* 
   

Енергетска инфраструктура  
   

 1 биоенергана, 110/20 кв  

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 
трафо станице и изграђена 

Интерни преносна средњенапонска и 
  

 нисконапонска о,4 кв мрежа. с  
   

Социјална инфраструктура  
   

Објекти образовне инфраструктуре (број) 5 основних и 1 средња школа рзс* 
   

Број становника на једног лекара 896 рзс* 
   

Број корисника социјалне заштите 1.213 рзс* 
   

Диверзификација руралне економије  
   

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 
1739 рзс* рзс*** 

водопривреде (број)   
   

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) 
117 рзс*** 

(број)   
   

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС  
рзс* 

(број) 
 
  

   

Трансфер знања и информација  
   

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) ПССС Нови Сад Интерни 
   

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем (број)  ПССС 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-95/2020-II 

Дана: 30.  јула  2020. године  

  

                                                Председавајући Општинског већа 

                                                                                  Председник   општине Бач 

                                                                                      Борислав Антонић с.р. 
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107. 
На основу члана 135. Закона о планирању и изградњи (“Сл. Гласник РС“, бр.. 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013,одлука УС, 98/2013, 

132/14 и 145/14,  одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др закон и 9/2020), члана 2. 

Одлуке о утврђивању накнаде за заснивање права службености на стварима у јавној својини општине 

Бач (“Службени лист општине Бач“, бр. 22/2017), Општинско веће општине Бач на 152. седници 

одржаној 30. јула 2020. године,  доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

           

1. УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ И УСТАНОВЉАВА СЕ право службености пролаза и изградње 

нисконапонског и мешовитог кабловског вода за прикључење стубне трафо станице, у улицама 

Војвођанска-В. Влаховића у насељеном месту  Бач у општини Бач преко катастарске парцеле и то: 

 
Редни 

број 

 

Број 

катастарске 

парцеле 

К.О 

 

Дужина Грађевински 

реон 

Начин 

коришћења 

Облик 

својине 

1 2932 Бач -подземни СН вод: 330 

-надземни НН вод: 280 

да улица јавна 

Укупна дужина трасе:  610 метара 

 

на којима је као носилац права јавне својине уписана општина Бач, у целости, у корист ЕПС 

Дистрибуција Београд ДОО Београд, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, из Сомбора, ул. 

Апатински пут ББ, мб: 07005466 , пиб: 100001378 . 

  

2. Службеност пролаза преко катастарских парцела из става 1. изреке решења, установљава се 

у циљу изградње нисконапонског и мешовитог кабловског вода за прикључење стубне трафо станице 

у насељеном месту Бач. 

 

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЕПС Дистрибуција Београд ДОО Београд, Огранак 

„Електродистрибуција Сомбор“ да сва евентуална оштећења на катастарским парцелама из става 1. 

изреке овог  решења санира о свом трошку. 

 

4. На основу овог решења закључиће се уговор између ЕПС Дистрибуције Београд ДОО 

Београд, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, из Сомбора, којим ће се ближе уредити услови и 

начин успостављања службености пролаза као и питање накнаде. 

 

5. Ово решење је коначно и има се објавити у Службеном листу општине Бач. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

         ЕПС Дистрибуција Београд ДОО Београд, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, из Сомбора, 

ул. Апатински пут ББ, мб: 07005466 , пиб: 100001378, обратило се овом органу са захтевом, ради 

успостављања службености пролаза преко катастарске парцеле наведене у диспозитиву овог решења, 

а у циљу изградње нисконапонског и мешовитог кабловског вода за прикључење стубне трафо станице 

у насељеном месту Мали Бач. 

Уз захтев је достављено: 

- Главна свеска ИДР -Идејног пројекта са графичким прилогом  бр. Е-03-04/20-ИДР-0 од априла 

2020. године који је израдило „Сомборелектро“ доод Сомбор, главни пројектант Гојко М. 

Влашки, дипл.инг. ел., лиценца бр. 350 Р065 18. 

  

Увидом у податке Републичког геодетског завода, Извода из листа непокретности бр. 459 к.о. 

Бач утврђено је да је катастарска парцела број 2932 к.о. Бач, уписана као јавна својина Општине Бач, 
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јавно грађевинско земљиште. Надаље, чланом 2.  Одлуке о утврђивању накнаде за заснивање права 

службености на стварима у јавној својини општине Бач („Сл. лист општине Бач“, 22/2017) прописано 

је да се заснивање права службености на стварима у јавној својини општине Бач одобрава решењем 

Општинског већа. 

На основу приложених доказа, а сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/2009,81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019-др закон и 9/2020), донето је решење као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити 

жалба, већ се може покренути управни спор тужбом која се подноси непосредно Управном суду у 

Бeограду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-97/2020-II 

Дана: 30.  јула  2020. године  

  

                                                Председавајући Општинског већа 

                                                                                  Председник   општине Бач 

                                                                                      Борислав Антонић с.р. 
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Излази по потреби. 

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

Одговорни уредник: Тања Мијић 

Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич 


