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На основу члана 16. Одлуке о општим актима Општине Бач за коју је обавезна јавна
расправа при доношењу („Сл. Лист Општине Бач 9/2019) сачињава се
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ
Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2020. годину одржана је у
периоду од 15. новембра до 29. новембра 2019. године. Округли сто у оквиру јавне расправе
одржан је у Бачу у свечаној сали општине Бач дана 26. новембра са почетком у 11 часова.
Разлог јавне расправе је упознавање заинтересованих грађана, физичких лица,
правних лица, јавног предузећа, установа и организација чији је оснивач општине Бач, и
других заинтересованих субјеката са нацртом Одлуке о буџету општине Бач.
У периоду од 15. новембра до 29. новембра 2019. године грађани су могли да
достављају предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на e-mail: anna.gutesa@bac.rs
или поштом на адресу: Општинска управа Бач, Одељење за буџет и финансије, н/р Анна
Гутеша, Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2.
На округлом столу у оквиру јавне расправе били су присутни:
1. Борислав Антонић – председник општине Бач
2. Валентина Ситнић – начелник Општинске управе Бач
3. Оливера Ракоција – руководилац Одељења за општу управу, заједничке послове
и друштвене делатности
4. Анна Гутеша – руководилац Одељења за буџет и финансије
5. Драгана Кресић – службеник за послове буџетског рачуноводства и извештавања
у Општинској управи Бач
6. Меланија Миљић – службеник за послове извршења трезора у Општинској
управи Бач
7. Станко Кондић – заменик председника Скупштине општине Бач
8. Јосип Кнор – одборник Скупштине Општине Бач
9. Томислав Богуновић – одборник Скупштине општине Бач
10. Мирослав Јелисавац – секретар МЗ Бач
11. Желмира Колар – секретар МЗ Селенча
12. Слободан Зељковић – секретар МЗ Плавна
13. Момир Сворцан – секретар МЗ Вајска
14. Горан Чалић – директор УСР „Бачка тврђава“
15. Мирослава Паравина – директорица НБ „Вук Караџић“
16. Жељко Меселџија – директор Дома здравља Бач
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17. Розалија Влајић – запослена у НБ „Вук Караџић“ Бач
18. Биљана Пантелић – запослена у ПУ „Колибри“ Бач
19. Гордана Јерковић – запослена у ОШ „Вук Караџић“ Бач
20. Рада Ковачев – запослена у ОШ „Иво Лола Рибар“ БНС
21. Сања Велечић – из Бођана
22. Катица Шолаја -запослена у НБ „Вук Караџић“ Бач
Уводну реч на округлом столу је имао председник Општине, господин Антонић, које је
истакао да се буџет за 2020. годину не може значајно увећавати због ограничености
средстава.
Након тога је Анна Гутеша – руководилац Одељења за буџет и финансије презентовала
нацрт одлуке о буџету за 2020. годину, и на крају презентације је истакла да је током јавне
расправе Одлуке о буџету од Министарства без портфеља стигао одговор да се средства за
пројекат Реконструкција објекта ПУ „Колибри“ у Вајској не могу пренети у 2020. годину,
средства је неопходно утрошити до краја 2019. године, стога се средства за радове неће
наћи у Одлуци о буџету за 2020. годину и тиме ће се смањити извор 13 – пренета средства
из ранијих година за 2.926.000,00 динара и наше учешће у износу од 574.000,00 динара, и
уследила је јавна расправа.
Директор дома здравља Бач – Жељко Меселџија поставио је питање да ли ће исплата
превозних трошкова за запослене који од радног места живе 0-5 км ићи на 30 или 36
месеци? И да ли ће Општина преузети тај дуг, односно пренети та средства Дому
здравља? Председник је истакао да Општине нема правни основ за ту исплату, не
финансира превозне трошкове Дому здравља, и самим тим неће увећати буџет на
име превозних трошкова за запослене у ДЗ Бач.
- Томислав Богуновић – одборник СО Бач је тражио да се на јавној расправи одговори
на следећа питања:
1. Изнео је примедбу на пренос средстава из претходне године у износу од
34.000.000,00 динара , уз образложење да се толики износ средстава није преносио
претходних година и да је тај новац неопходно уложити.
2. Тражено је образложење за капитални пројекат реконструкција објекта „Херкулес“ –
чему ће служити тај објекат, где ће бити смештан Клуб дизача тегова и колико ће ту
људи бити запослено?
3. Да се образложи какво је то возило за ЈКП „Тврђава“ Бач – које стоји у плану
капиталних инвестиција?
4. Какви ће се аутобуси купити – да ли нови или половни (на име субвенција за ЈКП
„Тврђава“ Бач)
5. Зашто у буџету нема набавке камиона за одвоз отпада и цистерне за фекалије?
6. Зашто ЈКП „Тврђава“ Бач не ради уклањање дивљих депонија и зашто нема
средстава за реконструкцију пречистача отпадних вода?
7. Због чега нису опредељена средства за водовод у БНС јер је вода не исправна и
зашто се не поправе еко чесме – предлог је да се на месечни рачун комуналне услуге
уведе накнада од 30,00 динара – за одржавање еко чесме, или да се за то издвоје
средства из буџета?
8. Колико километара пута Л7 ће се урадити за 90.000.000,00 динара?
9. Колико се издваја за зараде запослених на разделу председника општине – колико за
саветнике, помоћнике, заменика, и због чега нико није на јавној расправи?
10. Зашто медијске куће добијају 4.500.000,00 динара кад напр. медијска кућа која је
добила средства – Бриф медија – нема ни једну рекламу Општине Бач? И дат је
предлог да се за медијске куће издвоји мање средстава.
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11. Зашто нису предвиђена средства за реконструкцију свлачионица ФК Тврђава Бач?
12. Дата је сугестија да се повећају давања за новорођену децу;
13. Због чега се на ЕУ пројекту плаћају две агенције из Београда када у Општини Бач
постоје запослени који могу да одрађују посао који пројекат захтева?

-

Борислав Антонић – председник општине Бач је на постављена питања дао следеће
одговоре:
1. Не утрошена средства су распоређена у Одлуци о буџету, биће утрошена за покриће
дефицита, и у том износу нису само не наменска средства већ и средства која смо
добили од виших нивоа власти а преносе се у 2020. годину. Истакнуо је да се
лицитација спроводи задње недеље у новембру и да пољопривредници треба да
изврше уплате до краја децембра, самим тим ће се део средстава пренети и у 2020.
годину;
2. Реконструкција објекта „Херкулес“ ће бити у оквиру прекограничног пројекта
Србија-Хрватска на који је општина Бач конкурисала заједно да Општином Илок и
Ловас из Хрватске. Сврха тог позива је била реконструкција старих објеката –
замениће се столарија на том објекту, одрадити грејања и сл., а клуб ће остати у
својим просторијама.
3. Набавка возила за ЈКП „Тврђава“ Бач је преко пројекта ЕУ, у питању су донаторска
средства, набавиће се путарско возило, и председник је истакнуо да ће се преко тог
пројекта запослити 6 лица ромске националности;
4. Возни парк ЈКП „Тврђава“ је лош али због преузете обавезе превоза деце набавиће се
два нова аутобуса, стари ће се отуђити и од добијених средстава ће се купити
булдожер.
5. Тренутно нема средстава за толики износ субвенција, обзиром да је у буџету за 2020.
годину опредељено 8.000.000,00 динара;
6. Општина Бач поверава посао уклањање дивљих депонија ЈКП „Тврђава“ Бач;
7. Да би општина радила реконструкцију водоводне мреже неопходно је да конкурише
код виших нивоа власти;
8. 2019. године је изграђена деоница дуга 1,8 км и у 2020. години је предвиђено да се
изгради 1,8 км, а трећа фаза односно завршетак је предвиђен за 2021. годину;
9. Са раздела председника Општине се финансирају плате председника, заменика и три
помоћника. Обзиром да је на снази забрана запошљавања, доста радника је отишло
из Управа помоћници имају значајну улогу у раду Општинске управе. Сто се тиче
саветника они не примају зарада, и како се господин Богуновић више пута убацио са
питањем да ли Никола Вулетић прима плату или накнаду из буџета Општине,
потврђено је да не прима. Једину накнаду коју прима је као члан радне групе – у
којима председник по седници прима 1.500,00 динара а члан 800,00 динара.
10. Обавеза Општине је да за медијске куће сваке године издваја одређена средства, не
зависни чланови комисије самостално донесе одлуке, председник Општине нема
утицаја на доделу средстава. Није прихваћен предлог да се смањи издвајање за
медијске куће.
11. Просторије ФК „Тврђава „ Бач се не реновирају због не решених имовинско правних
послова, како је то још увек у процедури и када се реши, општина планира да од
виших нивоа власти обезбеди средства за њихову реконструкцију.
12. Општина Бач остаје на истом износу издавања за новорођену децу, с тим да је
истакнуто како је Општина ове године увела нову меру, односно не запосленим
мајкама новорођене деце се уплаћује месечни износ 10.000,00 динара 12 месеци.
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13. На ЕУ пројектима постоје тендери, на којима може да се аплицира, наведене
агенције су изабране на конкурсу.
Након ових образложења од стране председника Општине, Томислав Богуновић је изнео
да је за изборе планиран износ од 2.000.000,00 динара не довољан и да га је потребно
повећати. Предлог није прихваћен.
Жељко Меселџија је тражио да се упореде финансијски планови за НБ „Вук Караџић“
Бач и ДЗ Бач, односно због чега је НБ „Вук Караџић“ опредељено више средстава.
Образложено је да се у оквиру финансијског плана НБ налазе и плате за тренутне запослене
и маса средстава за плате за 4 радника – чије повећање је одобрено од стране Министарства
финансија и тренутно се чека сагласност за ново запошљавање, а све на име проширења
делатности. У финансирању редовних трошкова НБ ове године су узели учешће и виши
нивоу власти, а Библиотека ће и 2020. године конкурисати како би део трошкова за
Фрањевачки самостан и Музејску јединицу био финансиран и од Покрајинских и од
Републичких органа.
Директор дома здравља Жељко Меселџија је такође предложио да се у буџет уврсти и
финансирање вантелесне оплодње. Председник је подржао предлог али сматра да ако исти
треба да уђе у буџет неопходно је доставити податке колико би то било средстава,
дефинисати критеријуме, донети акта, стога би све то било добро припремити до првог
ребаланса буџета.
Слободан Зељковић – секретар МЗ Плавна је питао да ли се може определити већи износ
за реконструкцију улице Н.Тесла у Плавни (одлуком о буџету је опредељено 2.000.000,00
динара од средстава месног самодоприноса). Председник је истакао да се средства не могу
повећати, буџетом је опредељено и 15.000.000,00 динара за реконструкцију саобраћајница,
самим тим ће се и у Плавни неке саобраћајнице реконструисати.
Јосип Кнор – одборник СО је повео питање око функционисања клубова и управе
клубова – обзиром да је то била тема која није повезана са јавном расправом о буџету, иста
није настављена.
Како више није било предлога, сугестија и коментара на нацрт Одлуке о буџету за 2020.
годину округли сто за јавну расправу о буџету је завршен у 12:20 часова.
До истека рока, односно до 29. новембра 2019. године на e-mail: anna.gutesa@bac и
на пријему канцеларију пристигао захтев за измену предлога финансијског плана следећих
корисника:
1. Руководилац Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско
правне послове и комунално стамбене послове је доставила Предлог површина за
Решење којим се утврђује накнада за одводњавање за Општину Бач који је
председник потписао и проследио ЈВП Воде Војводине – предлог тог решења је
много мањи у односу на предлог које је достављен од ЈВП Воде Војводине, и
самим тим је имамо уштеду у буџету за 10.455.600,00 динара и када се томе дода
износ од 574.000,00 динара на име изградње ПУ „Колибри“ Вајска добијамо да су
укупни расходи смањени за 11.029.600,00 динара.
2. ЈКП „Тврђава“ Бач је доставило предлог да се 8.000.000,00 динара која су
предвиђена за капиталну субвенцију расподеле 5.000.000,00 динара за капиталне
субвенције и 3.000.000,00 динара за текуће субвенције. Средства ће бити
коришћена по посебном програму који усваја СО Бач. Предлог је прихваћен.
3. Канцеларија за локално економски развој је доставила предлога да се у буџет
уврсти нови пројекат – Изградња црпне станице фекалне канализације у Селенчи
– где смо током јавне расправе од УНОПС-а који администрира цео програм
„Норвешка за вас – Србија“ добили одговор да наш предлог пројекта може бити
финансиран током 2020. године при чему средства донације износе 83.286 УСД
(односно 8.911.602, 00 динара) док наше учешће износи 21.638,00 УСД (односно
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2.319.000,00 динара). Предлог је прихваћен. На основу овог захтева извршено је
повећање и прихода 731251 – Капиталне донације од иностраних држава за
8.911.602,00 динара.
4. Како се у месецу децембру расписује ЈН за набавку рачунара и рачунарске
опреме и постоји могућност да поступак не буде завршен до краја године
неопходно је средства за ту намену определити и у 2020. години у износу од
550.000,00 динара. Предлог је прихваћен.
5. Свих шест месних заједница је доставило захтев за измену предлога
финансијског плана – али у оквиру средстава која су им одобрена.
6. Установа за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ и НБ „Вук Караџић“ су такође
доставили захтев за измену предлога финансијског плана у оквиру масе средстава
која им је одобрена.
7. Туристичка организација је доставила измењен предлог финансијског плана за
средства која су им одобрена и доставила је захтев за повећање буџета за
1.000.000,00 динара на име организације догађаја концерта у 2020. години.
Предлог је прихваћен.
8. Дом здравља је доставио предлог финансијског плана увећан за превозне
трошкове – тај предлог није прихваћен.
9. Због значаја јавног информисања јавности извршено је повећање износа за
медије за 225.000,00 динара.
10. Центар за социјални рад општине Бач је доставио захтев за повећање буџета у
износу од 347.000,00 динара на име поправке/реконструкције просторије у згради
социјалног становања, како би се обезбедио смештај за још једно лице. Радови ће
бити започети ове године, а планира се да буду завршени следеће године.
Предлог је прихваћен.
11. ОШ „Вук Караџић“ Бач је одрадила корекције у финансијском плану, односно
пренос између конта и затражила додатна средства у износу од 1.450.000,00
динара на име превозних трошкова (по вансудским поравнањима са запосленима
на име превоза за релацију од 0 до 5 км). Предлог је прихваћен.
12. ОШ „Иво Лола Рибар“ Плавна је одрадила корекције у финансијском плану,
односно пренос између конта и затражила додатна средства у износу од
540.000,00 динара на име превозних трошкова (по вансудским поравнањима са
запосленима на име превоза за релацију од 0 до 5 км). Предлог је прихваћен.
13. ОШ „Јан Колар“ Селенча је одрадила корекције у финансијском плану, односно
пренос између конта и затражила додатна средства у износу од 1.050.000,00
динара на име превозних трошкова (по вансудским поравнањима са запосленима
на име превоза за релацију од 0 до 5 км). Предлог је прихваћен.
14. ОШ „Алекса Шантић“ Вајска је одрадила корекције у финансијском плану,
односно пренос између конта и затражила додатна средства у износу од
1.000.000,00 динара на име превозних трошкова (по вансудским поравнањима са
запосленима на име превоза за релацију од 0 до 5 км). Предлог је прихваћен.
15. ОШ „Моше Пијаде“ БНС је одрадила корекције у финансијском плану, односно
пренос између конта и затражила додатна средства у износу од 689.000,00 динара
на име превозних трошкова (по вансудским поравнањима са запосленима на име
превоза за релацију од 0 до 5 км). Предлог је прихваћен.
16. ПУ „Колибри“ Бач је одрадила корекције у финансијском плану, односно пренос
између конта и затражила додатна средства у износу од 1.730.000,00 динара на
име превозних трошкова (по вансудским поравнањима са запосленима на име
превоза за релацију од 0 до 5 км). Предлог је прихваћен.
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17. МЗ Бач је доставила измењен финансијски план увећан за 129.600,00 динара на
име одржавања дечијих игралишта и набавке клупа. Предлог је прихваћен.
18. МЗ Плавна је доставила Одлуку савета МЗ да се повећа плата за секретара.
Захтев није прихваћен – тренутно је на снази Правилник о плати и другим
примањима секретара МЗ Плавна који ће се и даље примењивати;
19. МЗ Плавна је доставила захтев да се повећају средства за пресвлачење улице
Никола Тесла (буџетом је одобрено 2.000.000,00 динара што је довољно за 180
метара, а било би потребно да се уради 435 метара). Захтев није одобрен, а како је
и на округлом столу председник Општине образложио општина ће радити
реконструкцију саобраћајница и у 2020. години а један део те реконструкције ће
се радити и у Плавни.
20. Извршена је прерасподела масе средстава за плате – са раздела Општинске
управе су преусмерена средства на раздео Општинског јавног правобранилаштва
– за плату правобраниоца којег општина тренутно нема а планирано је да га
ангажује у 2020. години, као и на индиректног корисника УСР „Бачка Тврђава“
Бач за плату једног запосленог- јер се тражи сагласност.
На основу уштеде наведене у тачки 1. пристиглих захтева за измену финансијских
планова у износу од 11.029.600,00 динара, извршена је прерасподела средстава на тачке
3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,16 и 17 при чему је буџет остао у равнотежи.
Извршена је прерасподела извора финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода
из ранијих година, али је остао у оквиру првобитне Одлуке умањене за средства
реконструкције ПУ „Колибри“ Вајска.
Прихваћени предлози биће унети у постојећи нацрт Одлуке о буџету општине Бач за
2020. годину. Нацрт Одлуке усклађен са поднетим предлозима и захтевима, заједно са
извештајем о спроведеној јавној расправи, Одељење за буџет и финансије доставиће
Општинском већу општине Бач као надлежном извршеном органу, на даље разматрање и
утврђивање предлога Одлуке.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
_________________________
Анна Гутеша
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