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223.
На основу члана 17., 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – одлука УС), члана 59. и члана 105. Статута
Општине Бач („Службени лист општине Бач“ бр. 16/2008) по предлогу Комисије за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима Општине Бач, Општинско веће Општине Бач, доноси:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
1. Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бач за 2015. годину.
2. За реализацију овог Програма планирана су оријентациона средства Одлуком о буџету
Општине Бач за 2015. Годину, у износу од 3.000.000,00 динара од новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Активности за реализацију Програма:
Редни
Опис
број
I
Поправљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Новчани износ у
динарима
1.500.000,00

1.1

Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације

400.000,00

1.2

Део средстава за одржавање хоризонталне сигнализације и 1.100.000,00
одржавање путне инфраструктуре

II
2.1

Остале активности у вези унапређења безбедности 1.500.000,00
саобраћаја на путевима
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
1.500.000,00

2.1.1

Радарски уређај

2.1.2
Остала опрема и материјали
Укупно I+II

1.150.000,00
350.000,00
3.000.000,00

3. По истеку календарске године Комисија за безбедност саобраћаја ће сачинити извештај о
реализацији Програма и о томе обавестити Општинско веће Општине Бач.
4. Надзор над спровођењем овог Програма извршиће Општинско веће Општине Бач.
5. Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бач“.

Број:020-45-295/2014-II
У Бачу, дана: 26.12.2014. године
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224.
На основу члана 54. Закона о добробити животиња (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2009) и члана
15. Одлуке о општинској управи Бач (“Сл. лист Општине Бач”, бр. 18/2008, 11/2010, 30/2013 и
14/2014) Општинско веће општине Бач, доноси
ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
I. Овим Програмом уређује се контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на
територији општине Бач (у даљем тексту: општине) према специфичности средине.
II. Велики број напуштених паса и мачака на територији општине у највећој мери
представља последицу понашања власника, грађана и природне репродукције. Тачан број
напуштених паса и мачака је веома тешко одредити, јер постоји велики број власника паса или
мачака који своје кућне љубимце свесно или несвесно пуштају без контроле, што доприноси
повећању њихове репродукције.
На територији наше општине нема изграђено прихватилиште за напуштене псе и мачке.
Чланом 66. Закона о добробити животиња (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2009) регулисано је да је орган
јединице локалне самоуправе дужан да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има
напуштених животиња. Орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прикупљање,
превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и
смештај у прихватилиште у складу са овим законом. Орган јединице локалне самоуправе дужан је
да напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене обезбеди одговарајућу
ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање
живота у складу са овим законом.
У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је остварити потпуну
сарадњу надлежног министарства, локалне самоуправе, јавних комуналних и других јавних
предузећа, ветеринарских служби и удружења за заштиту животиња и грађана.
III. Циљеви доношења овог програма су:
1. социјално-безбедносни - смањење напада на грађане као и нарушавања јавног реда и
мира,
2. економски - смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана,
3. здравствени - спречава се ширење и преношење заразних болести, као и болести које су
заједничке људима и животињама (зоонозе),
4. хигијенско-еколошки - спречава се растурање отпада из посуда за сакупљање отпада и
спречава се прљање површина јавне намене,
5. едукативни - подизање укупне свести свих грађана, и
6. хумани однос према животињама - хумано поступање са животињама је мера која је у
интересу и људи и животиња.
IV. Циљеви утврђени у тачки III. овог програма реализоваће се следећим мерама:
1. регистрација и обележавање напуштених паса и мачака,
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Популација напуштених паса и мачака повећава се због неадекватног односа власника,
односно држалаца паса и мачака. С обзиром на то да велики број власника, односно држалаца паса
и мачака напушта своје животиње, неопходно је да се спроведе регистрација и обележавање ових
животиња, као и стимулација власника, односно држалаца паса и мачака, да их обележе и чипују.
2. изградња прихватилишта или поверавање обављања ове делатности прихватилишту
ван територије општине Бач.
Обавеза изградње прихватилишта предвиђена је чланом 66. Закона о добробити животиња,
према којем је орган јединице локалне самоуправе дужан да обезбеди прихватилиште ако на својој
територији има напуштених животиња, да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање
напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилишту
најдуже 30 дана.
3. стерилизација напуштених паса и мачака,
Стерилизацију и хируршки захват изводи ветеринар, а подразумева овари-хистеректомију
женки и кастрацију мужјака, а примењиваће се у терапеутске сврхе и у сврху контроле популације.
Овом мером најефикасније се смањује популација напуштених паса и мачака, регулише бројност
популације у прихватилиштима, као и њихова неконтролисана репродукција.
4. удомљавање,
Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог
збрињавања и том приликом морају бити вакцинисани, стерилисани и обележени. Сарадња са
друштвима за заштиту животиња мора бити на највишем нивоу како би информисање грађана о
могућностима удомљавања паса из Прихватилишта дало очекивани ефекат.
5. едукација и информисање власника или држалаца животиња о особинама и
потребама животиња и законским обавезама власника, односно држалаца (едукација и
информисање),
Едукација је упознавање власника животиња као и грађана са особинама и потребама
животиња, сопственим мотивима држања животиња, законским обавезама власника животиња.
Поред тога грађанство се мора упознати са елементима овог програма у циљу бољег разумевања
права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника
односно држаоца животиње.
Информисање путем медија има веома важну улогу у едукацији и подизању свести грађана о
проблему напуштених животиња.
6. друге мере у складу са законом.
Друге мере у складу са законом, у околностима и на начин предвиђен Законом о добробити
животиња, као и друге мере које за циљ имају смањење популације напуштених паса и мачака.
Стратегија "ухвати-стерилиши-пусти" је метод који је уведен као хумана алтернатива
еутаназији, а за ограничавање бројности популације напуштених паса и мачака.
Светска организација за здравље животиња (ОИЕ) препоручује да програми контроле
бројности популације уличних животиња морају да се заснивају на хуманим методама, пре свега на
стерилизацији.
Заступници стратегије "ухвати-стерилиши-пусти" истичу да је овај метод за ограничавање
популације напуштених паса и мачака делотворнији од лишавања живота, јер када се уклоне сви
напуштени пси и мачке с једне територије, пси и мачке из околних области почеће да се насељавају
у тој области, у којој постоје склоништа и храна, и почеће да се размножавају. С друге стране,
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стерилисани напуштени пси и мачке враћени на првобитна станишта не могу да се размножавају,
чувају територију и спречавају долазак нестерилисаних паса и мачака. Бројност популације може
да се контролише ако се придошли напуштени пси и мачке стерилишу пре него што почну да се
размножавају.
V. На територији општине послове прикупљања, превоза и збрињавања напуштених паса и
мачака, вакцинисање, стерилисање, чиповање и поновно пуштање из прихватилишта обавља
предузеће коме се ти послови повере.
VI. Средства за реализацију планираних активности у оквиру Програма контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака на територији општине Бач, обезбеђује се у буџету општине
Бач.
VII. Овај Програм објављује се у "Службеном листу општине Бач".
Број:020-45-296/2014-II
У Бачу, дана: 26.12.2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

_______________________________

225.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник Р. Србије“, број 129/07),
члана 38. став 5. Закона о удружењима („Сл. Гласник Р. Србије, број 51/09“), члана 5. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник Р. Србије“, број 8/2012, 94/2013),
члана 59. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, број 16/2008, 2/2010, 14/2012 и 1/2013,
14/2014), члана 17. став 1. Одлуке о буџету општине Бач за 2015. годину („Сл. лист општине Бач“,
број 34/14) и члана 43. Пословника о раду Општинског већа Општине Бач („Сл. лист Општине
Бач“, број 18/2008), Општинско веће општине Бач на својој 28. седници, одржаној дана 26. децембра 2014. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА
РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Бач за финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности и пројеката удружења
грађана и организација цивилног друштва са територије општине Бач (у даљем тексту: Правилник)
одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак доделе средстава удружењима грађана и организацијама цивилног друштва из буџета општине Бач (у даљем тексту: Удружења).
Члан 2.
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Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају удружења која су:
регистрована на територији општине Бач тј. имају седиште или огранак на овом подручју
или делују као међуопштинска, регионална или републичка удружења на територији општине Бач
све пројектне активности реализују на територији општине Бач или ван територије општине Бач а при том својим активностима представљају општину.
Члан 3.

Одлуком о буџету општине Бач за сваку буџетску годину опредељују се средства за финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности и пројеката удружења.
Члан 4.
Средства намењена удружењима из члана 3. овог Правилника могу се користити за финансирање/суфинансирање:
1. сталних трошкова удружења (грејање, ел. енергија, вода, телефон, интернет)
2. трошкова хонорара чланова удружења
3. трошкова ангажовања сарадника за реализацију одређених активности удружења
4. трошкова банкарских провизија
5. реализацију пројеката из следећих области:
























подстицање и развој привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати,
задругарство, пољопривреда, рурални развој и др.)
развој локалне заједнице
екологија, заштита животне средине, здравља грађана и заштита животиња
афирмисање људских и мањинских права
програми за предшколску и школску децу
програми за омладину
програми за стара лица
програми из области формалног и неформалног образовања, науке, културе, информисања
развој цивилног друштва
неговање културне баштине и историјских тековина, мултикултуралности у мултиетничности
социјална заштита
борачко-инвалидска заштита
заштита лица са инвалидитетом
превенција и заштита од болести зависности
волонтерство
активности пензионерских удружења
афирмисање женских права
превенција насиља
хуманитарни пројекти
слободе информисања
промовисања Евро интеграција Србије
промовисања владавине закона
промовисање и изградња демократског друштва
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други пројекти који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине Бач и афирмцију грађанског активизма.
Члан 5.

Финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности и пројеката удружења врши
се на основу Јавног конкурса који расписује председник општине најмање једном годишње за сваку буџетску годину, у складу са овим Правилником.
Јавни конкурс се расписује почетком године за текућу годину.
Рок трајања Јавног конкурса је 15 дана од дана објављивања.
Члан 6.
Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, на званичној веб страници
општине Бач (www.bac.rs) и огласним таблама Општинске управе Бач.
Члан 7.
Удружење на Јавном конкурсу може учествовати са једним предлогом за финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности и више предлога пројеката.
Средства из буџета општине Бач се могу доделити за финансирање/суфинансирање једног
предлога трошкова редовних активности и једног предлога пројекта по сваком Јавном конкурсу.
Члан 8.
Сваки предлог трошкова редовних активности и предлог пројекта чије финансирање/суфинансирање буде одобрено из буџета општине Бач мора бити реализован до истека буџетске године.
Члан 9.
Јавни конкурс из члана 5. овог Правилника спроводи Комисија за спровођење поступка
доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Бач (у даљем тексту: Комисија)
коју Решењем именује Општинско веће, на период од 4 године.
Комисија има укупно пет чланова, председника, заменика председника и три члана.
Члан 10.









Текст Јавног конкурса садржи:
намену и износ средстава за које се Јавни конкурс спроводи
датум објављивања Јавног конкурса
услове које удружење мора да испуњава као учесник у Јавном конкурсу
критеријуме за доделу средстава са системом бодовања
процедуру и рок за пријављивање на Јавни конкурс
обавезну документацију која се подноси на Јавни конкурс
рок за доношење Одлуке
начин објављивања Одлуке
Члан 11.

Пријаве на Јавни конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део
конкурсне документације.
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Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне ће се сматрати неисправнима и
биће аутоматски одбачене.
Члан 12.
Конкурсна документација садржи:
I Финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности удружења:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

пријавни образац
образац предлога за финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности
изјава подносиоца предлога трошкова редовних активности
извештај о раду удружења за претходну годину
фотокопију Решења о упису у регистар (Решење из АПР-а)
фотокопију депо картона
записнике Скупштине удружења

II Финансирање/суфинансирање пројекта Удружења:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

пријавни образац
образац предлога пројекта
образац предлога буџета (финансијски и наративни део)
изјава подносиоца пројекта
изјава партнера на пројекту
фотокопију Решења о упису у регистар (Решење из АПР-а)
фотокопију депо картона
Члан 13.










Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
усклађеност пројекта са свим захтевима Јавног конкурса
остварени резултати удружења претходних година
материјална и кадровска опремљеност удружења
стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат
одрживост пројекта
досадашња сарадња са локалном самоуправом
досадашња искуства у реализацији пројекта (референце)
реализација пројекта у партнерству са другим удружењима
Члан 14.

Комисија разматра пријаве за финансирање/суфинансирање трошкова редовних активности
удружења и утврђује њихову оправданост на основу извештаја о раду удружења за претходну
годину.
Комисија разматра пријаве за финансирање/суфинансирање пројеката и врши бодовање
сваког пројекта према критеријумима наведеним у члану 13. овог Правилника а у складу са Одлуком о приоритетима за финансирање/суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Бач
за текућу годину.
Након доношења Одлуке о буџету за текућу годину, Општинско веће ће по потреби утврдити приоритете за финансирање пројеката удружења грађана.
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Члан 15.
Систем бодовања је утврђен на следећи начин:
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Број бодова

Административна провера
Исппщтпван рпк за ппднпщеое предлпга прпјекта
Пријава је кпмплетна са свпм пптребнпм пратећпм дпкументацијпм и у траженпј
фпрми тј. прпписанпм пбарсцу за ппднпщеое предлпга прпјекта
Трајаое прпјекта је у складу са правилима Јавнпг Кпнкурса
Техничко – финансијска провера
Релевантност и квалитет пројекта
Прпјекат пбухвата једну пд пбласти из акта п припритетима за финансираое/суфинансираое прпјеката удружеоа грађана и прганизација цивилнпг друщтва из бучета ппщтине Баш за текућу гпдину
Кпликп квалитет прпјектне идеје дппринпси реализацији предмета Јавнпг кпнкурса, ппбпљщаоу квалитета живпта грађана и целпвитпм рещаваоу пдређенпг
прпблема/питаоа?
Финасијски и оперативни капацитет
Да ли ппднпсипци пријаве и партнери имају дпвпљнп знаоа, прпфесипналних
капацитета, струшнпсти и искуства у впђеоу прпјеката (укљушујући пспбље,
ппрему и сппспбнпст за впђеое бучета тпкпм реализације прпјекта)?
Методологија
Да ли су активнпсти кпје су планиране у прпјекту пдгпварајуће, усклађене са
циљевима и пшекиваним резултатима?
Да ли су планирани резултати реални? Да ли прпјекат садржи пбјективнп мерљиве резултате?
Да ли су ушещће партнера и оегпвп ангажпваое у реализацији прпјекта дпбрп
пдмерени? Укпликп нема партнера, брпј бпдпва је 2.
Одрживост пројекта
Да ли ће активнпсти предвиђене прпјектпм имати кпнкретан утицај на циљне
групе?
Да ли су пшекивани резултати прпјекта пдрживи?
Буџет и рационалност трошкова
Да ли су предлпжени трпщкпви неппхпдни за имплементацију прпјекта?
Да ли средства за суфинасираое пбезбеђују партнери, други дпнатпри или ппстпји сппственп ушещће?
Остало
Прпмпција, тп јест публицитет кпји се пгледа у нашину инфпрмисаоа циљне групе и щире јавнпсти п прпјекту и п тпме кп финансира/суфинасира прпјекат
УКУПАН БРОЈ БОДОВА / МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

20

10

10

10
10
5

5
5
10
5

10
100

Члан 16.
О спроведеном поступку Јавног конкурса Комисија сачињава Прелиминарну листу одобрених трошкова редовних активности и пројеката удружења који ће се финансирати/суфинансирати
из буџета општине Бач у року од 15 дана од дана закључења Јавног конкурса.
Прелиминарна листа се објављује у средствима јавног информисања, на званичној веб
страници општине Бач (www.bac.rs) и огласним таблама Општинске управе Бач.
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Члан 17.
На Прелиминарну листу из члана 15. овог Правилника учесници на Јавном конкурсу имају
право приговора у року од три дана од њеног објављивања.
Приговор се упућује Комисији.
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од три дана од дана његовог пријема и утврђује предлог Одлуке о избору трошкова редовних активности и пројеката удружења који ће се
финансирати/суфинансирати из буџета општине Бач који доставља председнику општине.
Члан 18.
Одлуку о избору трошкова редовних активности и пројеката удружења који ће се финансирати/суфинансирати из буџета општине Бач доноси председник општине у року од 10 дана од дана
објављивања Прелиминарне листе одобрених трошкова редовних активности и пројеката удружења.
Одлука о избору трошкова редовних активности и пројеката удружења који ће се финансирати из буџета општине Бач се објављује у средствима јавног информисања, на званичној веб
страници општине Бач (www.bac.rs) и огласним таблама Општинске управе Бач.
Члан 19.
Са удружењима којима су одобрена средства из буџета општине председник општине ће
закључити Уговор о финансирању/суфинасирању трошкова редовних активности и/или пројеката
удружења (у даљем тексту: Уговор).
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна а нарочито
предмет пројекта, рок у коме се пројекат реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ и
начин преноса средстава, начин правдања одобрених средстава, инструменти обезбеђења за случај
ненаменског трошења средстава или за случај неизвршења уговорне обавезе.
Члан 20.











Уговор из члана 18. овог Правилника садржи:
податке о уговорним странама (назив, адреса, ПИБ, лице одговорно за заступање)
предмет финансирања/суфинансирања, назив и садржину пројекта
износ средстава која се додељују из буџета општине Бач
укупну вредност пројекта
динамику пребацивања средстава
датум почетка и завршетка пројекта
права и обавезе уговорних страна
услове за раскид Уговора пре истека времена на који је закључен
права и обавезе уговорних страна у случају раскида Уговора пре истека времена на који је
закључен
начин решавања спорова.
Члан 21.

Удружења којима су одобрена буџетска средства дужна су да Комисији доставе наративни
и финансијски Извештај о начину утрошених средстава односно реализацији пројекта у року од 15
дана од дана истека текуће буџетске године, односно од дана завршетка реализације пројекта а
најкасније до 15. јануара наредне године.
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Уколико Удружење не достави Извештаје из става 1. овог члана, дужно је да у буџет општине Бач врати уплаћена средства.
У случају ненаменског трошења средстава одобрених из буџета, општина Бач ће:
 раскинути Уговор са удружењем
 тражити повраћај уплаћених средстава
 донети Одлуку о забрани учешћа удружења на Јавном конкурсу од 1 до 3 године.
Након истека забране, удружење из претходног става има право учешћа на Јавном конкурсу
уколико је у међувремену измирило све своје обавезе према општини Бач.
Члан 22.
Комисија има право да у току реализације пројекта врши посете удружењима, присуствује
активностима које су планиране пројектом, захтева на увид документацију за правдање утрошених
средстава и спроводи сличне провере.
Члан 23.
Удружења којима су одобрена буџетска средства су у обавези да у свим својим промотивним активностима, на штампаном материјалу, саопштењима и сл. јасно истакну да пројекат
финансира Општина Бач.
Члан 24.
Oвај Правилник ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу
општине Бач“
Члан 25.
Даном доношења овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Бач за финансирање/суфинанисрање трошкова редовних активности и пројеката удружења грађана и организација цивилног друштва са
територије општине Бач, број: 020-4-11/2014-III од 23.01.2014. године.
Број:020-45-297/2014-II
У Бачу, дана: 26.12.2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

_______________________________

226.
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014), члана 5. и 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр. и 108/2013), члана 56. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014) и члана 5. Одлуке о буџету општине Бач за 2014. годину („Службени лист општине Бач“ број 30/2013, 15/2014 и 29/2014), Општинско веће општине Бач доноси

број 36 – стр. 1189

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

26. децембар 2014.
``

ОДЛУКУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Члан 1.
Констатује се да је извршено преусмеравање апропријације у Буџету општине Бач за 2014.
годину, у оквиру раздела 3, глава 18 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, функционална класификација 160 – Месна заједница Бођани, у оквиру следећих позиција:
186., економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених, 192., економска класификација 421 – стални трошкови, 195., економска класификација 424 – специјализоване услуге, и
197., економска класификација 426 материјал, у укупном износу од 120.029,00 динара, на позицију
196 у оквиру раздела 3., глава 18 – Месна заједница Бођани, позиција 196., економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање.
Члан 2.
Даје се сагласност на преусмеравање апропијације у Буџету општине Бач за 2014. годину
које је спроведено на начин предвиђен у члану 1. ове Одлуке дана 14.11.2014. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“, и доставиће се Одељењу за буџет и финансије општине Бач.
Број:020-45-298/2014-II
У Бачу, дана: 26.12.2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

_______________________________

226.
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014), члана 5. и 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр. и 108/2013), члана 56. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014) и члана 5. Одлуке о буџету општине Бач за 2014. годину („Службени лист општине Бач“ број 30/2013, 15/2014 и 29/2014), Општинско веће општине Бач доноси
ОДЛУКУ
О ПРОШИРЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Члан 1.
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Констатује се да је извршено проширење апропријације у Буџету општине Бач за 2014.
годину, у оквиру раздела 3, глава 18 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту Месна заједница Селенча, функционална класификација 160 – развој заједнице, у оквиру
позиције 258, економска класификација 495110 – основна средства и грађевински објекти у износу
од 750.000,00 динара.
Члан 2.
Средства за намену из члана 1. ове Одлуке обезбеђена су од стране Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу уплатом на приходни подрачун Буџета
општине Бач број 840-733156843-40 позив на број 68-204, на основу Уговора о додели новчаних
средстава број 131.401-4347/2014-03-01 од 20.11.2014. године, за финансирање реконструкције
дотрајале бине у Дому културе у Селенчи.
Члан 3.
Даје се сагласност на проширење апропијације у Буџету општине Бач за 2014. годину које
је спроведено на начин предвиђен у члану 1. ове Одлуке дана 26.11.2014. године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“, и доставиће се Одељењу за буџет и финансије општине Бач.

Број:020-45-299/2014-II
У Бачу, дана: 26.12.2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

_______________________________

227.
На основу члана 110. став 5. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“ број 24/2011) и члана 14. став 1. тачка 18. и члана 59. Статута општине Бач („Службени
лист општине Бач“ број 16/2008, 2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014), Општинско веће општине Бач,
на 28. седници од 26. децембра 2014. године донело је
ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлуком о пружању једнократне финансијске помоћи пензионерима општине Бач за 2014.
годину (у даљем тексту: Одлука) утврђује се начин и поступак остваривања права на финансијску
помоћ одређеним категоријама пензионера са пребивалиштем на територији општине Бач за 2015.
годину.
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Члан 2.
Финансијска помоћ обезбеђује се свим лицима који права из пензијског и инвалидског осигурања остварују код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као корисници
који су право на пензију стекли као осигураници из радног односа, осигураници самосталних
делатности или као пољопривредни осигураници, без обзира да ли су корисници старосне, инвалидске или породичне пензије, под следећим условима:
-

да висина пензије коју корисници старосне, инвалидске или породичне пензије остварују по
основу права из радног односа или по основу осигурања од самосталних делатности не
прелази износ од 13.288,01 динар;

-

да висина пензије коју корисници старосне, инвалидске или породичне пензије остварују по
основу права из пољопривредног осигурања не прелази износ од 10.446,73 динара;

Право из става 1. овог члана остварују и корисници иностраних пензија, под условом да им
инострана пензија (самостално, или у збиру са пензијом оствареном у Републици Србији) не прелази најнижи износ предвиђен у ставу 1. алинеја 1. и 2. овог члана.
Право из става 1. овог члана не могу да остваре пензионери који су корисници права на
туђу негу и помоћ.
Члан 3.
Једнократна финансијска помоћ пензионерима за 2015. годину утврђује се у износу од
3.000,00 динара.
Члан 4.
Средства за исплату једнократне помоћи обезбеђена су у буџету општине Бач за 2015.
годину.
Члан 5.
Поступак утврђивања права и исплате једнократне финансијске помоћи пензионерима
поверава се Центру за социјални рад општине Бач.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пружању једнократне помоћи пензионерима („Службени лист општине Бач“ број 5/2012).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бач“.
Број:020-45-300/2014-II
У Бачу, дана: 26.12.2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

26. децембар 2014.
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228.
На основу члана 57. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број 129/2007 и 83/2014), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бач
(„Службени лист општине Бач“ број 18/2008), Општинско веће општине Бач, на 28. седници од 26.
децембра 2014. године донело је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ

1.
Тањи Мијић, дипломираном правнику из Оџака, престаје овлашћење за обављање послова
начелника Општинске управе Бач даном доношења ове Одлуке.
2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број:020-45-301/2014-II
У Бачу, дана: 26.12.2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

_______________________________

229.
На основу члана 56. и 57. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007 и 83/2014), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Бач („Службени
лист општине Бач“ број 18/2008) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине
Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008), Општинско веће општине Бач, на 28. седници
од 26. децембра 2014. године донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ
1.
Небојша Војновић, дипломирани правник из Новог Сада, овлашћује се за обављање послова
начелника Општинске управе Бач, до окончања поступка избора начелника Општинске управе Бач
по јавном конкурсу.
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2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Бач“.
Број:020-45-302/2014-II
У Бачу, дана: 26.12.2014. године
Општинско веће општине Бач
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.
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Излази по потреби.
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