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5.
__________
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 и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл.
лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће
буџетске резерве Општинско веће општине Бач на 81. седници одржаној дана 21.01.2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

2.

3.
4.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр.
33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1. Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Основној школи „Алекса Шантић“
Вајска у износу од 156.000,00 динара за повећање апропријације.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, глава 11. Основна
школа „Алекса Шантић“ Вајска, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912 Основно образовање на позицију 190.1. економске
класификације 463141 – Текући трансфери нивоу општина за покриће расхода насталих извршењем судске
пресуде принудном наплатом.
О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-9/2016-II
Датум: 21. јануар 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Зденко Колар,с.р.

6.
______________
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ( ,,Сл. Гласник
РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бач
(„Сл. лист општине Бач“, број 18/2008), Општинско веће Општине Бач, на својој 83. седници
одржаној дана 26.01.2016. године, донелo је
О Д Л У К У
о пружању финансијске помоћи породици са првим, другим, трећим и сваким наредним
живорођеним дететом у 2016. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на финансијску помоћ мајкама које роде прво,

друго, треће и
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свако наредно живорођено дете у 2016. години.
Право из става 1. овог члана остварује мајка, која има пребивалиште на територији Општине
Бач, држављанство Републике Србије и уколико се непосредно брине о детету.
У случају да мајка није жива, да је напустила дете или је из оправданих разлога спречена да
непосредно брине о детету, право на помоћ може остварити и отац.
Члан 2.
Финансијска помоћ из члана 1. ове Oдлуке исплаћује се једнократно за свако рођено дете у
2016. години.
Износ финансијске помоћи за прво и друго дете је 30.000,00 динара, треће и свако наредно
живорођено дете 50.000,00 динара.
Члан 3.
Поступак по захтеву за доделу финансијске помоћи, стручно административне послове везане
за остваривање овог права спроводи општински орган управе надлежан за послове друштвене бриге о
деци.
Рок за подношење захтева из става 1. овог члана је 6 месеци од датума рођења детета.
Члан 4.
По жалби на решење из члана 3. ове Oдлуке, у другом степену решава Општинско веће
Општине Бач.
Члан 5.
1.
2.

Уз захтев за остваривање права на финансијску помоћ, подносилац захтева ( мајка) прилаже:
Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу,
Уверење о држављанству Републике Србије за себе,
3. Фотокопију личне карте,
4. Пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине,
5. Фотокопију картице текућег рачуна.
Члан 6.

Кад отац детета у складу са Oдлуком, остварује право на финансијску помоћ, у смислу одредаба
чл. 1. ст. 3. ове Одлуке, уз захтев за признавање права поред доказа из члана 5. Oдлуке, подноси и
следећи доказ:
1.
Извод из матичне књиге умрлих за мајку,
2.
Уверење надлежног органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете.
Члан 7.
Средства за остваривање права из члана 1. ове Oдлуке, обезбеђена су у буџету Општине на
основу Одлуке о Буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, број 1/2015пречишћен текст).
Члан 8.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-16/2016-II
Дана: 26.01.2016. године
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

7.
__________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве Општинско веће општине Бач на 84. седници одржаној дана 01.02.2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.

2.

3.
4.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр.
33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1. Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Основној школи „Алекса Шантић“
Вајска у износу од 36.500,00 динара за повећање апропријације.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, глава 11. Основна
школа „Алекса Шантић“ Вајска, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912 Основно образовање на позицију 190.1. економске
класификације 463141 – Текући трансфери нивоу општина за покриће расхода насталих извршењем судске
пресуде принудном наплатом.
О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-19/2016-II
Датум: 01.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Сташевић, с.р.

број 2 – стр. 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

01. фебруар 2016.године
``

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

