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_______________
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧ
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ
Број: 020-8-61/2015-IV
Дана: 28.08.2015.године
На основу члана 36а Закона о радним односима у државним органима (Сл.гласник РС“,
бр.48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99- др.закон**, 34/2001 др. закон***, 39/2002, 49/2005- одлука
УСРС, 79/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 23/2013- одлука УС), члана 72. став 1.
Статута Општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/15 - пречишћени текст), и члана 18. став
1. алинеја 9. Одлуке о Општинској управи Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008, 11/2010,
30/2013, 14/2014, 15/2014), начелник Општинске управе Бач, дана 28. августа 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о распореду радног времена у Општинској управи Бач
I
Овим решењем утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена у Општинској
управи Бач ( у даљем тексту: Општинска управа).
II
Радно време у Општинској управи Бач, почев од дана 31. августа 2015. године почиње
сваког радног дана од 7:30, а завршава се у 15:30, осим за запослене којима се због природе посла
радно време може и другачије уредити.
III
Пријем странака у Општинској управи врши се сваког радног дана од 08,00 до 15,00
часова
.
IV
У оквиру четрдесеточасовног радног времена може се утврдити другачији распоред
радног времена и другачији почетак и завршетак радног времена у зависности од природе посла и
указане потребе ( испекцијски послови, послови закључења брака, послови одржавања, послови
хигијене и сл.).
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V
Запослени има право на одмор у току дневног рада од 9:30 до 10:00, односно од 10:00 до
10: 30 часова.
VI
Коришћење одмора у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се
процес рада ни у једног периоду не прекида.
VII
У случају да запослени не искористи дневни одмор у времену предвиђеном овим
Решењем ( разлози хитности, рад са странкама, наредбе претпостављеног и сл.), јер се започети
посао мора наставити, дневни одмор се користи по престанку разлога због којих је одложен о чему ће
обавестити непосредно свог руководиоца.
VII
Ово Решење се истиче на огласној табли у Општинској управи Бач и објављује се на
интернет страници Општине Бач.
IX
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општинске управе и
објавиће се у Службеног листу општине Бач.

Начелник Општинске управе Бач
Небојша Војновић,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, 142/2014 и 68/2015- др. закон) и чл. 56. став 1 тачка 12.
Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, бр. 1/2015- пречишћен текст), Општинско веће
општине Бач, на својој 62. седници одржаној дана 28.8.2015. године 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, 8/2015, 12/2015 и 18/2015), у Разделу 3. Општинска управа, функција
130 – Опште услуге, економска класификација 499- средства текуће резерве буџета одобравају се
средства Општинској управи, у износу од 300.000,00 динара, а услед непланиране апропријације.
1.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3.- Општинска
управа, глава 01, Програм 8: Предшколско васпитање; 2001-П1 Доградња просторија ПУ Колибри у
Бачу, функција 911- Предшколско васпитање, позиција 73., апропријација економске класификације
511 – Грађевински објекти и пројектно планирање .
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-206/2015-II
Дана: 28.8.2015. године
председник општине
Драган Сташевић,с.р.
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