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203.
_______________
На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број 129/2007), члана 59. став 7. и члана 73. став 3. Статута општине Бач („Службени лист општине
Бач“ број 1/2015-пречишћен текст) и на основу Огласа објављеног у листу „Послови“ број 651 од
09.12.2015. године, Општинско веће општине Бач на 77. седници од 25. децембра 2015. године, донело је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ

Члан 1.
ДРАГАН БАЊАЦ, дипломирани правник из Оџака, поставља се за заменика начелника Општинске
управе Бач са 25.12.2015. године, на период од 5 година.
Члан 2.
Одлука о постављењу заменика начелника Општинске управе Бач ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ

Број: 020-5-286/2015-II
Дана: 25. децембар 2015. године
Председник
општине Бач
Драган Сташевић, с.р.
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204.
____________
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр., 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 77. седници одржаној дана 25.12.2015.
године, доноси
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, 18/2015 и 27/2015), у Разделу 2. Председник општине и општинско веће, глава 1.,
функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 21., економска класификација 499 – средства текуће
резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 112.000,00 динара, а услед недовољно
планиране апропријације.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1. – Скупштина општине Бач, глава 1.,
функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 4., економска класификације 417111 – Одборнички додатак у
износу од 112.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. Листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-290/2015-II
Дана: 25. децембра 2015. године
Председник општине
Бач
Драган Сташевић, с.р

205.
____________
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 („Сл.лист општине
Бач“, бр. 1/2015- пречишћен текст), Општинско веће општине Бач, на 78. седници одржаној дана 30.12.2015. године
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
3.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. Лист општине Бач“, број
34/2014, 8/2015, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), у Разделу 2. Председник општине и општинско веће, глава 1.,
функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 21., економска класификација 499 – средства текуће
резерве буџета одобравају се средства Општинској управи Бач, у износу од 9.000,00 динара, а услед недовољно
планиране апропријације.
4.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3. – Општинска управа Бач, глава 15.,
функција 630. – Водоснабдевање, позиција 268.1., економска класификације 495110 – Грађевински објекти и пројектно
планирање у износу од 9.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. Листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-294/2015-II
Дана: 30.12.2015. године
Председник општине
БАЧ
Драган Сташевић, с.р.
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206.
_____________

Општинска управа Бач, на основу члана 6. и 9. став 3. Уредбе о канцеларијском
пословању („Сл. гласник РС“, бр. 80/92) и члана 18. Одлуке о Општинској управи Бач („Сл. лист општине
Бач“, бр. 18/08, 11/2010, 30/2013 и 14/2014), д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВОЂЕЊА ПОПИСА АКАТА И ДОСИЈЕА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Основна евиденција о актима и предметима по основу јединствених класификационих знакова у
Општинској управи Бач, за органе општине Бач, води се по систему картотеке.
II
У 2016. години водиће се следеће посебне евиденције, односно пописи аката:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
06-1
06-2
06-3
06-4
06-5
06-6
06-7
06-8

- Сазиви седница Скупштине општине Бач
- Скраћени записници Скупштине општине Бач
- Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
- Комисија за представке и жалбе
- Мандатно имунитетска комисија
- Савет за привреду, финансије и друштвене делатности
- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
- Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине
општине
020-3 - Скупштина општине Бач (позиви, дописи, обавештења, закључци и друго)
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
06-9 - Сазиви и записници са седница Општинског већа
020-4 - Предлози аката Општинског већа
020-5 - Закључци, дописи, обавештења и друго, Општинског већа
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
020-6 - Дописи, обавештења и друго
020-7 - Решења о преносу уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању
020-12- Решења о признавању трошкова за коришћење мобилних телефона за органе
општине Бач
401-2 - Решења о текућој буџетској резерви
403-2 - Решења о преносу буџетских средстава
404-1 - Управљање имовином. набавке (јавне набавке, поступак јавних набавки)
ОПШТИНСКА УПРАВА
Начелник општинске управе
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020-8 – Дописи, обавештења, овлашћења и др.
А Одељење за општу управу друштвене делатности и заједничке послове

030-1 – Архива (Правилник, записници, архивска књига и др.)
035-1 – Књига овера потписа , преписа и др.
61-1 - Школство, образовање (ученички и студентски стандард, дописи, обавештења и
друго)
61-2 - Уверења за студенте и ученике
61-3 - Фонд за помоћ школама
112-1 - Радни односи ( уверења, уговори и друго)
183-1 - Додатак на децу (дописи, уверења и слично)
200-1 - Изводи из матичне књиге рођених
200 -2 – Дописи, уверења и слично (матична књига рођених)
202-1 - Изводи из матичне књиге венчаних
202-2 - Дописи, уверења и слично (матична књига венчаних)
203-1 - Изводи из матичне књиге умрлих
203-2 - Дописи, уверења и слично (матична књига умрлих)
204-1 - Уверења (држављанство)
204-2 - Држављанство (дописи, уверења и слично)
208 -1 - Бирачки спискови (дописи, уверења и слично)
586-1 - Борачко инвалидска заштита (дописи, уверења и слично)
82-1 – Цивилна заштита и ванредне ситуације
312-1 – Електро енергетски предмети
312-2 - Уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца
337-1 - Противпожарна заштита
200-3 Изводи из матичне књиге рођених - Месна канцеларија Б.Н.Село
200-4 Изводи из матичне књиге рођених - Месна канцеларија Бођани
200-5 Изводи из матичне књиге рођених - Месна канцеларија Вајска
200-6 Изводи из матичне књиге рођених - Месна канцеларија Плавна
200-7 Изводи из матичне књиге рођених - Месна канцеларија Селенча
202-3
202-4
202-5
202-6
202-7

Изводи из матичне књиге венчаних - Месна канцеларија Б.Н.Село
Изводи из матичне књиге венчаних - Месна канцеларија Бођани
Изводи из матичне књиге венчаних - Месна канцеларија Вајска
Изводи из матичне књиге венчаних - Месна канцеларија Плавна
Изводи из матичне књиге венчаних - Месна канцеларија Селенча

203-3
203-4
203-5
203-6
203-7

Изводи из матичне књиге умрлих - Месна канцеларија Б.Н.Село
Изводи из матичне књиге умрлих - Месна канцеларија Бођани
Изводи из матичне књиге умрлих - Месна канцеларија Вајска
Изводи из матичне књиге умрлих - Месна канцеларија Плавна
Изводи из матичне књиге умрлих - Месна канцеларија Селенча

204-3 Уверења (Држављанство) - Месна канцеларија Б.Н.Село
204-4 Уверења (Држављанство) - Месна канцеларија Бођани
204-5 Уверења (Држављанство) - Месна канцеларија Вајска
204-6 Уверења (Држављанство) - Месна канцеларија Плавна
204-7 Уверења (Држављанство) - Месна канцеларија Селенча
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Одељење за финансије буџет и локалне јавне приходе

40-1 - Потврде о плаћеним порезима и доприносима за запослене и физичка лица
016-1 – Опште о јавној управи и јавним службама (овлашћења, реверси, опомене и др.)
400-1 – Буџет општине (нацрт буџета)
401-1 – Извршење буџета (дописи, овлашћења и друго)
402-1 – Финансијски планови и завршни рачуни
403-1 – Извршење финансијских планова (дописи, административне забране и друго)
433-1 Наплата и повраћај пореза (и трошкови принудне наплате)
434-1 – Локалне комуналне таксе
434-3 – Накнада за заштиту животне средине
435-1 – Пореско књиговодство и анализе (захтеви, дописи и друго)
436-1 – Порез на имовину правних лица
436-2 – Порез на имовину физичких лица
437-1 – Пореска уверења (уверење о плаћеном порезу)
439-1 – Самодопринос самосталних делатности
439-2 – Самодопринос на катастарски доходак
Ц. Одељење за привреду, пољопривреду урбанизам и инспекцијске послове
016-2 – Опште о јавној управи и јавним службама (овлашћења, реверси, и др.)
30-4 - Пројекат „Фреско“
30-5 - Јавни радови
035-2 – Потврде о издржавању чланова породице радника запослених у иностранству
30-1 – Планирање – привреда
313-1 – Занатство, предузетништво (уверења, дописи, потврде)
313-2 – Уговори са кућним помоћним особљем
320-1 – Пољопривреда (дописи, уверења, потврде и слично)
320-2 – Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
320-3 – Комисија за израду годишњег програма заштите и уређења
пољопривредног земљишта у државној својини
320-4 – Записници о увођењу у посед
320-5- Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
320-6- Одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Бач
021-1 – Комисија за процену вредности непокретности
228-1– Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији
Општине Бач
325-1 - Водопривреда
350-1 – Комисија за планове
351-1 – Грађевинско урбанистички предметни
351-2 – Потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом
351-3 – Уверења о времену изградње објеката
354-1 – Грађевинска инспекција
354-2- Пријаве почетка радова
355-1 – Комунална инспекција
461-1 – Комисија за комасацију у к.о. Селенча
463-1 – Имовинско правни предмети (дописи, обавештења и др.)
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501-1- Заштита животне средине
614-1 Просветна инспекција
113-1- Радне књижице
037-1- Информације од јавног значаја
III
У 2016. години водиће се следећи досијеи:
1. Персонални досијеи запослених – класификациони знак 112
2. Додатак на децу – класификациони знак 183
3. Борачко инвалидска заштита - класификациони знак 586
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара
2016. године .
V
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 020-91/2015-IV
Дана: 31. 12. 2015. године

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ
Начелник ОУ Бач
Небојша Војновић, дипл. правник,с.р
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207.
______________
Општинска управа Бач, на основу члана 6. и 9. став 3. Уредбе о канцеларијском пословању
(„Сл. гласник РС“, бр. 80/92) и члана 18. Одлуке о Општинској управи Бач („Сл. лист општине Бач“, бр.
18/08, 11/2010, 30/2013 и 14/2014), д о н о с и:
РЕШЕЊЕ
О ОЗНАКАМА ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У ЊИХОВОМ
САСТАВУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Органи општине Бач користиће следеће ознаке:
I - Скупштина општине Бач
II - Општинско веће општине Бач
III - Председник општине Бач
IV - Општинска управа Бач

II
У оквиру општинске управе организационе јединице носиће следеће ознаке:
01 Одељење за општу управу друштвене делатности и заједничке послове,
02 Одељење за финансије буџет и локалне јавне приходе
03 Одељење за привреду, пољопривреду урбанизам и инспекцијске послове

III
У оквиру Одељења за општу управу друштвене делатности и заједничке послове,
месне канцеларије користиће следеће ознаке:
IV-01-1 -Месна канцеларија Бачко Ново Село
IV-01-2 -Месна канцеларија Бођани
IV-01-3 -Месна канцеларија Вајска
IV-01-4 -Месна канцеларија Плавна
IV -01-5 -Месна канцеларија Селенча
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 01. јануара 2016.
године .
V
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
Број: 020-90/2015-IV
У Бачу, 30. 12. 2015. године

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ
Начелник ОУ Бач
Небојша Војновић, дипл. правник,с.р.
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