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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-5-165/2015-II
Датум: 03.07. 2015.
Б А Ч
На основу члана 59. и 62. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр. 1/2015пречишћен текст) и члана 43. Пословника о раду Општинског већа, Општинско веће општине Бач, на
својој 53. седници од 3. јула 2015. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о приступању реализације пројекта суфинансирања трошкова
ужине и школског прибора за ученике ромске
националности у општини Бач
Члан 1.
Општина Бач приступа реализацији пројекта суфинансирања трошкова ужине и школског прибора за
ученике ромске националности у општини Бач од 5 до 8 разреда, а у складу са условима Конкурса за
доделу бесповратни средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинасирање
програма образовања ромске деце основношколског узраста од 5 до 8 разреда школске 2015/2016
године који је расписао Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Члан 2.
Реализација пројекта из тачке 1. Спроводиће се након доношења Одлуке Покрајинског секретаријата
о резултатима Конкурса и евентуалног потписивања Уговора о суфинасирању пројекта.
Члан 3.
Одобрава се учешће сопствених средстава Општине Бач за реализацију пројекта из тачке 1. у износу
од 150.000,00 динара што представља 50 % од укупног износа вредности пројекта.
Члан 4.
Средстава за сопствено учешће у износу из тачке 3. је уврштено у буџет Општине Бач на позицији
2002-П1-финансирање ужине за ученике ромске националности од петог до осмог разреда, позиција
105, економска класификација 472.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.

Заменик председника општине
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На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015), члана
4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (
„Сл. гласник РС“ бр. 126/2014 ),члана 20. тачка 34. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС“ број
129/07 и 83/2014- др. Закон ), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Бач („Сл лист општине Бач“ број
18/2008), Одлуке о буџету општине Бач за 2015. Годину („Сл. Лист општине Бач“ бр. 34/2014, 8/2015, 12/2015
и 18/2015) и члана 43. став 1 Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Сл. лист општине Бач“ бр.
18/2008), Општинско веће, на 53. седници одржаној 3. јула 2015. године, донело је следећу:
Одлуку
o расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања
Расписује се јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања.
Одлуком о буџету Општине Бач за 2015. годину, („Сл. Лист Општине Бач“ бр. 34/2014 ) предвиђена су
средства за финансирање пројеката у области јавног информисања, програм 0602, програмска активност 0006,
функционална класификација 830, позиција 52. Овим јавним позивом за суфинансирање пројеката доделиће се
део укупних средстава у износу од 452.000,00 динара.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања
се расписује за пројекте:
1. производње медијских садржаја
Овим конкурсом суфинансираће се пројекти ради остваривања јавног интереса у области јавног
информисања до 31.12.2015. године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.

Број: 020-5-166/2015-I
Датум: 03. јула 2015. године
заменик председника општине
Зденко Колар,с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07),
чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему (“Сл.гласник РС”; бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14), чл. 56. Статута општине Бач (“Сл. Лист општине Бач”, бр. 1/15
пречишћен текст) и чл. 7. Одлуке о буџету општине Бач за 2015. годину (“Сл.лист. општине Бач”, бр.
34/14, 8/15, 12/15 и 18/15 ) Општинско веће општине Бач на својој 53. седници одржаној дана 3. јула
2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о преносу апропријације
Преноси се апропријација у оквиру раздела 3., глава 1., 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА, 0602-0006 Информисање, функционална класификација 830 Услуге емитовања и
штампања, у оквиру позиције 52., економска класификација 423- Услуге по уговору у износу од
1.000.000,00 динара на позицију у оквиру раздела 2., глава 1.- Општинско веће и председник
општине, функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи, позиција 21, економска
класификација 499- Текућа резерва у укупном износу од 1.000.000,00.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 020-5-167/2015-I
Дана: 3. јула 2015. године
заменик председника оштине
Зденко Колар,с.р.
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ИСПРАВКА
Исправља се грешка техничког карактера у „Службеном листу општине Бач“ број 18/2015 од
29.06.2015. године на страни број 19. Одлуке о ребалансу буџета за 2015. годину, у посебном делу
члан 7. став 1. у табеларном приказу на разделу Скупштине општине на програму 15: локална
самоуправа; програмска активност 0602 – 0001: функционисање локалне самоуправе; функционална
класификација 111 извршни и законодавни послови на позицији број 3; економске класификације
416- накнада члановима савета и комисија тако да после исправке гласи:
„1.150.000,00“.
УРЕДНИШТВО „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ БАЧ“
130.
__________________
ИСПРАВКА
Исправља се грешка техничког карактера у „Службеном листу општине Бач“ број 18/2015 од
29.06.2015. године на страни број 19. Одлуке о ребалансу буџета за 2015. годину, у посебном делу
члан 7. став 1. у табеларном приказу на разделу Скупштине општине на програму 15: локална
самоуправа; програмска активност 0602 – 0001: функционисање локалне самоуправе; функционална
класификација 111 извршни и законодавни послови на позицији број 5; економске класификације
423- услуге по уговору, тако да после исправке гласи:
„392.000,00“
УРЕДНИШТВО „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ БАЧ“
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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.
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