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18. 

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и тачка 10.,  члана 62. став 1. тачка 19. Статута општине Бач („Сл 

лист општине Бач“, број: 2/2019 и 38/2020),  члана 2. и члана 21. Одлуке о Општинском већу 

Општине Бач  (Службени лист општине Бач, број: 13/2019 и 42/2020 ), члана 20, став 1, тачка 5. и 

тачка 10. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'' број. 129/2007, 83/2014- др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018), и Протокола о сарадњи између Савета Европе, Министарста за 

људска и мањинска права и друштвени дијалог и Општине Бач потписаног дана 21.09.2021 године, 

Општинско веће Општине Бач на  67. седници одржаној 10.  марта  2022. године, доноси, 

РЕШЕЊЕ 

О ФОРМИРАЊУ ИНСТИТИТУЦИОНАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА “ROMACTED  – 

ПРОМОВИСАЊЕ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА И ОСНАЖИВАЊЕ РОМА НА ЛОКАЛНОМ 

НИВОУ 

Статус радне групе 

Члан 1 

Институционална радна група програма “ROMACTED – Промовисање доброг управљања и 

оснаживање Рома на локалном нивоу је радна група Општине Бач (У даљем тексту: 

Институционална радна група). 

Чланови институционалне радне групе 

Члан 2 

Институционална радна група има 17 чланова. 

Чланови Институционалне радне групе су: 

1. Контакт особа за ROMACTED програм именована од стране председника Општине Бач, који је 

истовремено и координатор радне групе, Никола Бањац; 

2. Локална фацилитаторка ангажована на ROMACTED програму, Весна Петровић; 

3. Руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, Нанад 

Ковач; 

4. Руководилац Одељења за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално 

стамбене послове, Оливера Мишан; 

5. Руководилац Одељења за финансиј и буџет, Анна Гутеша; 

6. Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и економски развој, Јелена Ковачевић; 

7. Представник Центра за социјални рад Бач, Зоран Атанасковић; 

8. Директор ЈКП ’’Тврђава'' Бач, Миле Малишић; 

9. Представник Националне службе за запошљавање, експозитура Бач, Дражен Паклединац; 

10. Директор НБ ''Вука Караџић'' Бач, Мирослава Паравина; 

11. Директор Дома здравља Бач, Жељко Меселџија; 

12. Представник локалне организације Црвеног крста, Оливера Јелић, 

13. Службеник за послове избеглица и миграција, Ивана Модић; 

14. Службеник за рад са заједницом, Полицијска станица Бач, Марина Бобинац; 

15. Ђорђе Бајац, командир Полицијске станице Бач; 

16. Директор предшколске установе ’’Kолибри’’ Бач, Ана Бошкић; 

17. Директор Основне школе ''Вука Караџић'' Бач, Дајана Тепић, 

18. Дирекор Основне школе ''Алекса Шантић'' Вајска, Александра Берић. 

Други експерти и представници других тела или организација могу бити позвани да учествују на 

састанцима Институционалне радне групе, ако је то неопходно како би информисали чланове 

Институционалне радне групе о одређеним питањима (нпр. представници других органа, 

представници организација цивилног друштва, медија и др.) 
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Дужности Институционалне радне групе 

Члан 3 

Дужности чланова Институционалне радне групе су да: 

1. Учествују у развоју и имплементацији заједничких активности и планова са Локалном акционом 

групом ROMACTED програма, локалним фацилитатором и националним ROMACTED тимом; 

2. Осигурају сталну комуникацију и сарадњу са члановима Локалне акционе групе ROMACTED 

програма, са локалним фацилитатором и локалном контакт особом за ROMACTED програм, 

директно или индиректно преко одговорних особа; 

3. Учествују у радионицима и тренинзима организованим од стране локалног фацилитатора или 

локалне контакт особе за ROMACTED програм, а у складу са планираним ROMACTED 

активностима; 

4. Подржава постизање позитивних промена у досадашњој административној пракси (које су оцењене 

као позитивне како од стране локалне самоуправе, тако и од стране ромске заједнице), које 

прозилазе из горе наведених тренинга и дијалога са ромском заједницом; 

5. активно подржавају и учествују у процени резултата и утицаја који програм постиже на терену; 

6. обезбеђују правовремене информације Општинском већу и председнику општине о напретку 

имплементације програма преко координатора Институционалне радне групе, и води рачуна да су 

све предложене одлуке узете у разматрање и да су презентоване  доносиоцима одлука; 

7. размењује информације о текућим активностима и иницијативама из надлежности свих институција 

чији су представници чланови Институционалне радне групе и размењује податке у складу са 

прописима о заштити података о личности; 

8. доприноси изради или ревизији Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња заједно са 

Локалним акционим групама из ромске заједнице које су основане у оквиру програма ROMACTED 

и подржава усвајање документа од стране Скупштине општине; 

9. да се Локални акциони план за инклузију Рома и Ромкиња у што већој мери интегрише у укупне 

стратешке развојне документе локалне самоуправе;  

10. подржава имплементацију Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња, укључујући 

активности које су интегрисане у општинске развојне стратегије сугерисањем прерасподеле 

локалних ресурса, као и обезбеђивањем, ако и када је могуће, других извора финансирања, 

укључујући и фондове ЕУ; 

11. укаже надлежним органима на случајеве дискриминације у општини; 

12. промовише и подржава укључивање Рома у процес доношења одлука на локалном нивоу (нарочито 

у општинске органе, школске одборе, савете родитеља итд..); 

13. иницира доношење одлука надлежних општинских органа и других органа и организација којима 

се унапређује положај Рома; 

14. учествује у активностима које промовишу интеркултуралност и информишу целокупно 

становништво општине о ромској култури; 

15. информише јавност о својим активностима и статусу Рома у општини Бач; 

16. предузима све друге активности у циљу побољшања статуса Рома у општини Бач, у складу са 

законом и општим актима општине. 

Средства за рад  

Члан 4 

Чланови Институционалне радне групе не примају посебну накнаду за рад у Институционалној 

радној групи. 

Пословник о раду општинске радне групе 

Члан 5 

Институционална радна група своје послове обавља у складу са одредбама Статута и Пословника 

о раду Општинског већа. 
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Питања која нису уређена актима из става 1. овог члана уређују се пословником који 

Институционална радна група доноси већином укупног броја чланова. 

Извештавање 

Члан 6 

Институционална радна група доставља годишњи извештај Општинском већу до 1. марта текуће 

године за претходну годину.. 

Годишњи извештај садржи податке о раду Институционалне радне групе и њеној процени статуса 

Рома у општини Бач.  

По потреби, Институционална радна група може поднети посебан извештај Општинском већу. 

Ступање на снагу 

Члан 7 

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о формирању инстититуционалне 

радне групе програма “ROMACTED  – промовисање доброг управљања и оснаживање рома на 

локалном нивоу („Службени лист општине Бач“, број: 36/2021).  

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у  у „Службеном листу општине 

Бач. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 020-3-82/2022-II 

Дана: 10. марта 2022. године 

 

                                                                                             Председавајући општинског већа 

        Председник општине Бач 

                 Др Стева Панић, с.р. 

   

 

 

 

19. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/82019, 72/2019,149/2020 и 118/2021) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач 

(„Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве председник општине Бач доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2022. годину („Сл. лист 

општине Бач“, бр. 39/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална 

класификација 130 Опште услуге, на позицији 59. економске класификације 499121 – 

Текућа резерва одобравају се средства ДЗ Бач у износу од 400.000,00 динара за 

проширење апропријације. 
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2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програмска класификација 1801, програмска активност 1801-0001 – Функционисање 

установа примарне здравствене заштите, функција 740 – услуге јавног здравства, на 

позицију 119.1, економске класификације 415112 у износу од 400.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 
 

Број: 401-1-3/2022-III 

Датум: 04.02.2022. године  

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                 Др Стева Панић, с.р. 

   

 

 

 

 

20. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/82019, 72/2019,149/2020 и 118/2021) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач 

(„Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве председник општине Бач доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2022. годину („Сл. лист 

општине Бач“, бр. 39/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална 

класификација 130 Опште услуге, на позицији 59. економске класификације 499121 – 

Текућа резерва одобравају се средства НБ „Вук Караџић“ Бач у износу од 27.000,00 

динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програмска класификација 1201 развој културе и информисања, програмска активност 

1201-0001 функционисање локалних установа културе, функција 820 – услуге културе, на 

позицију 179.1, економске класификације 512241 у износу од 27.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 

 
Број: 401-1-4/2022-III 

Датум: 24.02.2022. године  

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                 Др Стева Панић, с.р. 
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21. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/82019, 72/2019,149/2020 и 118/2021) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач 

(„Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве председник општине Бач доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2022. годину („Сл. лист 

општине Бач“, бр. 39/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална 

класификација 130 Опште услуге, на позицији 59. економске класификације 499121 – 

Текућа резерва одобравају се средства ДЗ Бач у износу од 2.660,00 динара за проширење 

апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програмска класификација 1801, програмска активност 1801-0001 – Функционисање 

установа примарне здравствене заштите, функција 740 – услуге јавног здравства, на 

позицију 119, економске класификације 482251 у износу од 2.660,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 

 
Број: 401-1-5/2022-III 

Датум: 25.02.2022. године  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                 Др Стева Панић, с.р. 

   

 

 

 

 

22. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/82019, 72/2019,149/2020 и 118/2021) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач 

(„Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве председник општине Бач доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2022. годину („Сл. лист 

општине Бач“, бр. 39/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална 

класификација 130 Опште услуге, на позицији 59. економске класификације 499121 – 

Текућа резерва одобравају се средства МЗ Бач у износу од 500.000,00 динара за 

проширење апропријације. 
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2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програмска класификација 0602, програмска активност 0602-0002 Функционисање 

месних заједница, функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 

на позицију 208, економске класификације 426919 у износу од 500.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 

 
Број: 401-1-6/2022-III 

Датум: 10.03.2022. године  

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                 Др Стева Панић, с.р. 

   

 

 

23. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/82019, 72/2019,149/2020 и 118/2021) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач 

(„Сл. лист општине Бач“, бр. 2/2019 и 38/2020), након разматрања предлога Решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве председник општине Бач доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2022. годину („Сл. лист 

општине Бач“, бр. 39/2021) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална 

класификација 130 Опште услуге, на позицији 59. економске класификације 499121 – 

Текућа резерва одобравају се средства установи за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ 

Бач у износу од 1.000.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програм 1301 пројекат „Међународни ММА турнир SBC 39 REVENGE“, функција 810 – 

услуге рекреације и спорта, на позицију 197.1, економске класификације 423431 у износу 

од 200.000,00 динара и на позицију 197.2, економске класификације 424231 у износу од 

800.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 

 
Број: 401-1-7/2022-III 

Датум: 10.03.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                 Др Стева Панић, с.р. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 
Одговорни уредник: Тања Мијић 
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


