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28.
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 32. седници
одржаној дана 13.02.2015. године, донелo је
О Д Л У К У
о пружању финансијске помоћи породици са првим, другим, трећим и сваким наредним
живорођеним дететом у 2015. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на финансијску помоћ мајкама које роде прво, друго, треће
и свако наредно живорођено дете у 2015. 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
2014. 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 месеца 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.
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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 2015. годину („Сл. лист општине Бач“, број /2014).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-51/2015-II
Дана: 13.02.2015. године
председник општине
Драган Сташевић, с.р.
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29.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 И 142/2014) и чл. 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр.
16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 5.000,00 динара, а
услед недовољно планиране апропријације.
1.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 18 –
Трансфери осталим нивоима власти, Месна заједница Бођани, функција 160, позиција 210., апропријација економске
класификације 426– Материјал.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-32/2014-IV-02
Дана: 04.12.2014. године
Председник општине
Драган Сташевић с.р.

30.
___________________________________________________

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 22.900,00 динара, а
услед недовољно планиране апропријације.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 18 –
Трансфери осталим нивоима власти, Месна заједница Вајска, функција 160, позиција 222. апропријација економске
класификације 411000 – Плате и додаци запослених у износу од 20.200,00 динара и позиција 223. апропријација
економске класификације 412000- Соц. доприноси на терет запослених у износу од 2.700,00.
3. О реализацији овог Ре.шења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-33/2014-IV-02
Дана: 04.12.2014. године
Председник општине
Драган Сташевић,с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 5.000,00 динара, а
услед недовољно планиране апропријације.
3.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 18 –
Трансфери осталим нивоима власти, Месна заједница Плавна, функција 160, позиција 242., апропријација економске
класификације 425 – Текуће поправке и одржавање.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-34/2014-IV-02
Дана: 26.11.2014. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

32.
_______________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи, у износу од 375.000,00 динара, а
услед недовољно планиране апропријације.
4.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Општинска управа, глава 3.01,
функција 130- Опште услуге, позиција 30., апропријација економске класификације 472715 – Накнаде из буџета за
децу и породицу- стипендије .
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-35/2014-IV-02
Дана: 29.12.2014. године.
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.
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33.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи, у износу од 401.000,00 динара, а
услед недовољно планиране апропријације.
5.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Општинска управа, глава 3.13,
функција 810- Услуге рекреације и спорта, позиција 144., апропријација економске класификације 463000 – Спортски
савез општине Бач.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-36/2014-IV-02
Дана: 19.12.2014. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

34.
_________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014), у Разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1, Програмска класификација 0602 Програм 15:
Локална самоуправа, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства
Општинској управи Бач, у износу од 38.600,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
6.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 5.5 –
Месна заједница Селенча, програмска класификација 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0010 Јавна расвета,
функција 640 Улична расвета, позиција 168., апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови- јавна
расвета.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-1/2015-IV-02
Дана: 13.02.2015. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.
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35.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014), у Разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1, Програмска класификација 0602 Програм 15:
Локална самоуправа, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства
Општинској управи Бач, у износу од 20.500,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
7.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 5.3 –
Месна заједница Вајска, програмска класификација 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0010 Јавна расвета,
функција 640 Улична расвета, позиција 147., апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови- јавна
расвета.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-2/2015-IV-02
Дана: 13.02.2015. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

36.
__________________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр. и 108/2013) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008, 2/2010,
14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи, у износу од 25.000,00 динара, а услед
недовољно планиране апропријације.
8.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Скупштина општине, глава 01,
функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, позиција 3., апропријација
економске класификације 416132 – Накнаде члановима комисија.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-27/2014-IV-02
Дана: 31.12.2014. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

25. фебруар 2015.
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37.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи, у износу од 40.000,00 динара, а услед
недовољно планиране апропријације.
9.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 2- Председник општине и
општинско веће, глава 01, функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, позиција
12., апропријација економске класификације 415112 – Накнаде за превоз са посла на посао.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-28/2014-IV-02
Дана: 11.11.2014. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

38.
______________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 5.000,00 динара, а
услед недовољно планиране апропријације.
10.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Oпштинска управа, глава 3.10 –
НБ „Вук Караџић“, функција 820, позиција 117., апропријација економске класификације 421000 – Стални трошкови.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-29/2014-IV-02
Дана: 22.12.2014. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.
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39.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2014. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
30/2013, 15/2014 и 29/2014), у Разделу 3. Општинска управа, функција 130 – Опште услуге, економска класификација
499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 40.000,00 динара, а
услед недовољно планиране апропријације.
11.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Oпштинска управа, глава 3.14 –
ЈП СРЦ „Бачка тврђава“, функција 860, позиција 155., апропријација економске класификације 495230 – Залихе робе
за даљу продају.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-30/2014-IV-02
Дана: 22.12.2014. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

40.
_______________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014), у Разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1, Програмска класификација 0602 Програм 15:
Локална самоуправа, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства
Општинској управи Бач, у износу од 182.360,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
12.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 5.5 –
Месна заједница Селенча, програмска класификација 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0010 Јавна расвета,
функција 640 Улична расвета, позиција 168., апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови- јавна
расвета.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-3/2015-IV-02
Дана: 25.02.2015. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

25. фебруар 2015.
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41.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014), у Разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1, Програмска класификација 0602 Програм 15:
Локална самоуправа, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства
Општинској управи Бач, у износу од 106.500,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
13.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 5.3 –
Месна заједница Вајска, програмска класификација 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0010 Јавна расвета,
функција 640 Улична расвета, позиција 147., апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови- јавна
расвета.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-4/2015-IV-02
Дана: 25.02.2015. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

42.
______________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014), у Разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1, Програмска класификација 0602 Програм 15:
Локална самоуправа, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства
Општинској управи Бач, у износу од 24.240,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
14.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 5.6 –
Месна заједница Бачко Ново Село, програмска класификација 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0010 Јавна
расвета, функција 640 Улична расвета, позиција 179., апропријација економске класификације 421 – Стални
трошкови- јавна расвета.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-5/2015-IV-02
Дана: 25.02.2015. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.
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43.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014), у Разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1, Програмска класификација 0602 Програм 15:
Локална самоуправа, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства
Општинској управи Бач, у износу од 46.935,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
15.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 5.4 –
Месна заједница Плавна, програмска класификација 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0010 Јавна расвета,
функција 640 Улична расвета, позиција 157., апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови- јавна
расвета.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-6/2015-IV-02
Дана: 25.02.2015. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.

44.
_______________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014), у Разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1, Програмска класификација 0602 Програм 15:
Локална самоуправа, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства
Општинској управи Бач, у износу од 55.490,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
16.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 5.2 –
Месна заједница Бођани, програмска класификација 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0010 Јавна расвета,
функција 640 Улична расвета, позиција 138., апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови- јавна
расвета.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-7/2015-IV-02
Дана: 25.02.2015. године
Председник општине

25. фебруар 2015.
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45.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр., 108/2013 и 142/2014) и чл. 56. став 1 тачка 12. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014), у Разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1, Програмска класификација 0602 Програм 15:
Локална самоуправа, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 – Извршни и
законодавни органи, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се средства
Општинској управи Бач, у износу од 245.765,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
17.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3- Oпштинска управа, глава 5.1 –
Месна заједница Бач, програмска класификација 0601 Програм 2: Комунална делатност, 0601-0010 Јавна расвета,
функција 640 Улична расвета, позиција 125., апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови- јавна
расвета.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 401-2-8/2015-IV-02
Дана: 25.02.2015. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.
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46.
На основу члана 9. и 10. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 58. Статута
општине Бач (''Службени лист општине Бач'', бр. 19/2012), Општинско веће општине Бач, а на
предлог председника Општине, на 30. седници одржаној дана 16.01.2015. године доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО, ДРУГИХ
РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ БАЧ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно, других рачуна
консолидованог рачуна трезора општине Бач (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује начин
коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних
корисника средстава буџета Општине Бач (у даљем тексту: корисници буџета), укључених у
консолидовани рачун трезора Општине Бач (у даљем тексту: КРТ Општине Бач).
Члан 2.
Корисници буџета Општине Бач могу имати подрачуне на којима се воде средства за редовно
пословање, подрачуне на којима се воде сопствени приходи и подрачуне на којима се воде
средства из других извора.
На подрачунима за редовно пословање воде се новчана средства у складу са Одлуком о буџету
Општине Бач.
На подрачунима сопствених прихода и подрачунима на којима се воде средства из других извора
воде се средства корисника буџета Општине Бач која се остварују у складу са законом.
Новчана средства са подрачуна за редовно пословање не могу се преносити на подрачуне
сопствених прихода и подрачуне на којима се воде средства из других извора корисника буџета
Општине Бач.
Члан 3.
Сопствени приходи корисника буџета Општине Бач консолидују се на нивоу КРТ-а Општине Бач.
Ако се корисник буџета Општине Бач финансира из буџета различитих нивоа власти, сопствени
приходи и средства из других извора тог корисника консолидују се на нивоу трезора према
припадности директног корисника буџетских средстава.
II КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
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Члан 4.
Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе општине Бач испоставља налоге на плаћање
Управи за трезор, на захтев директног корисника буџета Општине Бач, за издатке за редовно
пословање директног корисника буџета Општине Бач у оквиру одобрених апропријација,
усвојених финансијских планова и на основу кварталних и месечних планова потрошње, у складу
са Одлуком о буџету Општине Бач за буџетску годину.
Одељење за финансије испоставља Управи за трезор налоге за трансфер средстава са рачуна
извршења буџета на подрачуне за редовно пословање индиректних корисника буџета Општине
Бач, на захтев директног корисника буџета Општине Бач, у оквиру одобрених апропријација,
усвојеним финансијским планом и у складу са кварталним и месечним плановима за извршење
буџета.
Члан 5.
Корисници буџета Општине Бач врше плаћања са подрачуна сопствених прихода, за намене и до
висине утврђене финансијским планом и Одлуком о буџету Општине Бач за буџетску годину.
Непосредна плаћања врше се испостваљањем налога за плаћање, у складу са законом.
III УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА КРТ-у ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 6.
Свим средствима на КРТ-у Општине Бач управља Одељење за финансије, у циљу несметаног
извршавања обавеза утврђених Одлуком о буџету Општине Бач за буџетску годину.
Управљање средствима из става 1. овог члана подразумева планирање токова и управљање
примањима и издацима ради ефикаснијег коришћења тих средстава.
Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе планира токове новчаних средстава са
циљем несметаног извршавања обавеза буџета Општине Бач, у складу са законом.
Члан 7.
У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, буџет Општине Бач може
привремено позајмити средства са подрачуна за редовно пословање индиректних корисника
буџета Општине Бач, односно, са КРТ-а Општине Бач, преносом средстава са рачуна за интерне
позајмице.
Позајмица средстава из става 1. овог члана може се вршити у износу који не угрожава дневну
ликвидност КРТ-а Општине Бач.
Позајмљивање из става 1. овог члана може бити до 30. дана, а рок за враћање позајмице може бити
до 31. децембра текуће године.
Члан 8.
Индиректни корисници буџета Општине Бач, по завршетку буџетске године, подносе Управи за
трезор налог за пренос неутрошених средстава у тој буџетској години са подрачуна за редовно
пословање на рачун – Извршење буџета Општине Бач.

број 5 – стр. 101

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

2. фебруар 2015.
``

Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше пренос неутрошених средстава са подрачуна
за редовно пословање у тој буџетској години, надлежни директни корисници обуставиће
достављање захтева за пренос средстава за исту намену на подрачуне индиректних корисника док
наведени не доставе документацију о утрошку тих средстава у целокупном износу из става 1. овог
члана, у складу са одобреним апропријацијама.
Стање сопствених прихода и средстава из других извора корисника буџета Општине Бач
евидентирано на крају буџетске године преноси се као почетно стање ових средстава на почетку
наредне буџетске године.
IV ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Председник општине може новчана средства на КРТ-у Општине Бач, осим прихода за које је
посебним законом, односно локалним прописима или међународним уговорима утврђена намена
која ограничава употребу тих средстава, инвестирати на домаћем тржишту новца по каматној
стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије, и на начин који ризик по пласирана
средства своди на најмању меру.
Члан 10.
Корисник буџета Општине Бач може са Председником општине Бач закључити уговор о
инвестирању сопствених прихода које оствари у складу са законом, на домаћем финансијском
тржишту новца.
Корисник буџета Општине Бач може инвестирати сопствене приходе самостално, уз претходно
прибављену сагласност Председника општине Бач.
Корисник буџета Општине Бач обавезан је да по извршеном инвестирању сопствених прихода на
начин из става 1. и 2. овог члана, о томе обавести Одељење за финансије, који ће о томе
обавестити Управу за трезор.
Члан 11.
Када корисник буџета Општине Бач врши инвестирање сопствених прихода на начин из члана 10.
став 1. овог Правилника, подноси Председнику општине захтев за закључивање уговора о
инвестирању сопствених прихода.
У захтеву из става 1. овог члана, који се подноси у форми Предлога Уговора, корисник буџета
Општине Бач наводи број подрачуна сопствених прихода, износ средстава који жели да инвестира,
врсту пласмана, као и услове под којима жели да инвестира средства.
Захтев за закључење уговора о инвестирању сопствених прихода корисника буџета Општине Бач
претходно разматра Одељење за финансије и ако утврди да је захтев основан, предлаже
Председнику општине да да сагласност да корисник буџета закључи уговор о инвестирању
сопствених прихода, којим се ближе уређују обавезе уговорних страна и услови под којим ће се
средства инвестирати, а који не могу бити неповољнији од услова под којима то чини Председник
општине за средства из члана 9. овог Правилника.
По добијању сагласности из става 2. Овог члана корисник градског буџета врши инвестирање
сопствених прихода у складу са одобреним захтевом.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 12.
Директни корисници буџета Општине Бач дужни су да воде евиденцију података, писаних
извештаја и електронских података, који се односе на финансијске активности и задатке, за себе и
индиректне кориснике буџета Општине Бач из своје надлежности.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Бач''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-8/2015-II
Дана: 16.01.2015. године
председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.
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Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Оливера Ракоција
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.

