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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење Буџета је Председник општине.
Наредбодавац индиректних корисника буџетских средстава је функционер који је одговоран
за управљање средствима, преузмање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају
из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају Буџету.
Члан 7.
Наредбодавац индиректних корисника буџетских средстава је одговоран за законито и
наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком.
Члан 8.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршавање буџета и
најмање два пута годишње информише Председника општине (општинско веће), а обавезно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Председник општине
(општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења великих
одступања.
Члан 9.
Решење о промени апропријације и преносу апропријације у буџетску резерву у складу са
чланом 61. Закона о Буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/09) доноси Председник
општине.
Ређење о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије доноси Председник општине.
Члан 10.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање имовином,
приходима, и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Овлашћује се Председник општине да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему,
може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 11.
Општинско веће може у складу са чл.22. Закона о буџетском систему, прописати услове,
критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и
одлучити, на предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од
сопствених прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година,
представља општи приход буџета у текућој години.
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Члан 12.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета,
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора
општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
На основу члана 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/09, 73/10 и 101/10)
ради обезбеђивања циљева и принципа економичности и оперативне ефикасности буџета, део
наменски добијених средстава биће коришћен за финансирање и других расхода буџета,
односно за друге намене утврђене овом Одлуком.

Члан 13.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2012. години по посебном акту-решењу, које
доноси председник општине, на предлог надлежног органа за финансије у оквиру следећих
раздела:
Раздео I Општинска управа, у оквиру које се налазе следеће главе:
1.01
1.02
1.03
1.04
1.04
1.04
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

Предсеник, општинско веће и СО-е
110
Комис. за спровођење комас.у ко Селенча420 420
Трансакције јавни дуг 170
Општинска управа са резервом
130
Пројекат -унапређ.људских капац.у опш.БачEXCHANGE III EU
474
Општи послови по питању рада
412
Јавни ред и безбедност-истраж.и развој 350
Средства резерви 110
Основно образовање
912
Средње образовање
920
ПУ"Колибри" Бач 911
НБ"В.Караџић" Бач
820
ЈП"Радио Бачка" Бач
830
Физичка култура 810
ЈП СРЦ"Бачка Тврђава Бач" Бач
860
Социјална заштита 090
ЈП''Дирекција за изградњу општине Бач'' Бач 620
Туристичка организација општине Бач 473
Месне заједнице 160
Дом здравља 760
Дотације невладиним организацијама
110
Буџетски фонд за заштиту животне средине 500
Пољопривреда,шумарство,лов и риболов 482
Члан 14.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства
распоређена овом одлуком само за намене за које су и њиховим захтевима та средства
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одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2011. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а
неизвршене у току 2011. године, преносе се у 2012. годину и имају статус преузетих обавеза
и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 15.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом
Владе предвиђен другачији метод.
Члан 16.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације
утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 17.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођења грађевинских радова морају да поступају у складу са прописима који
уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је
вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2012. годину.
Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских
средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа
исказаног у члану 4. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до
нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4. ове
одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 19.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на
основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање-копије.
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Члан 20.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2012. години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим
чланом закона, Председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност
и сигурност тог инвестирања.
Члан 21.
Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, а у
складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2012. године, уколико средстава потребна за
исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом
Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из
става 1. овог члана.
Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или
претежно финансира из буџета обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2012. години на
терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по
основу донација.
Члан 23.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и
покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава не плаћају закуп у 2012.
години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна,
корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни, индиректни
корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 24.
За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“,
број
61/2005).
Члан 25.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2012.
године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2011. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину.
Члан 26.
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Изузетно, у случају да се у буџету општине Бач из другог буџета (Републике, Покрајине, дуге
општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за накнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација,
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 27.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на
финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине опоштине и
уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 28.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Бач“ и доставити Министарству
финансија.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бач“, а примењиваће се од 1. јануара 2012. године.
Број:011-79/2011-I
Дана: 27. децембар 2011. године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров с.р
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-81На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и
члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Бач („Сл. лист Општине Бач“, бр. 16/2008 и
2/2010), Скупштина општине Бач на XXVIII седници одржаној дана 27. децембра 2011.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се субјекти система заштите и спасавања на територији
Општине Бач (у даљем тексту: Општина), уређују се надлежности органа Општине,
организација и функционисање цивилне заштите, образовање јединица цивилне заштите
опште намене, уређује финансирање система заштите и спасавања и друга питања од значаја
за организацију и функционисање цивилне заштите, односно система заштите и спасавања,
прописане Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и другим ближим
прописима, који регулишу ванредне ситуације и област заштите и спасавања.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији Општине Бач су:
1. Скупштина Општине,
2. Председник Општине,
3. Општинско веће,
4. Општинска управа и службе,
5. Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
Општине,
6. Грађани и удружења грађана и друге организације.
II НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Скупштина општине
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних
и културних добара на територији Општине, а у складу са одредбама Закона о ванредним
ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина општине, врши следеће послове:
1. Доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
Општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом
заштите и спасавања у Републици Србији;
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2. Доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији
Општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике
Србије;
3. Планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање
задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и
задатака цивилне заштите на територији Општине;
4. Образује Општински штаб за ванредне ситуације;
5. Утврђује основе за одређивање оспособљених правних лица од значаја за заштиту
и спасавање;
6. Разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за
помоћ Влади Републике Србије;
7. Разматра извештаје председника Општине и Општинског штаба за ванредне
ситуације о битним питањима за заштиту и спасавање и др.;
8. Извршава и друге задатке у складу са Законом и другим прописима, који утврђују
обавезе јединицама локалне самоуправе.
Општинско веће
Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и
материјалних и културних добара, на територији Општине, Општинско веће врши следеће
послове:
1. Доноси Процену угрожености за територију Општине,
2. Доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
3. Одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, на
територији Општине, у складу са Законом,
4. Образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
5. Доноси одлуке о накнади штете настале од последица елементарних и других
несрећа,
6. Прати реализацију превентивних мера заштите,
7. Предлаже акта, која доноси Скупштина општине, а односе се на систем заштите и
спасавања и др.
8. Обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима.
Председник Општине
Члан 5.
Председник Општине је командант Општинског штаба за ванредне ситуације, по
положају, и обавља следеће послове:
1. Стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања;
2. У сарадњи са замеником команданта и начелником Штаба предлаже постављање
осталих чланова Општинског штаба за ванредне ситуације;
3. Доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини, на предлог Општинског
штаба за ванредне ситуације;
4. Руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим
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прописима;
5. Усмерава и усклађује рад органа Општинске управе, служби и правних лица, чији је
оснивач Општина, у спровођењу мера заштите и спасавања;
6. Предлаже Општинском већу, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на
усвајање;
7. Наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене;
8. Наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог
подручја и стара се о њиховом збрињавању;
9. Стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и
материјалних добара, у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања;
10. Одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне
заштите опште намене и грађана, који учествују у заштити и спасавању становништва
и материјалних добара у Општини;
11. Одлучује о увођењу дежурстава општинским органима и другим правним лицима у
ванредној ситуацији;
12. Одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним
ситуацијама;
13. Остварује сарадњу са суседним општинама, Градом Новим Садом, Министарством
унутрашњих послова и Војском Србије, у циљу усклађивања активности у ванредним
ситуацијама;
14. Разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје
надлежности;
15. Извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у
ванредној ситуацији;
16. Стара се о обезбеђењу средстава у буџету Општине за рад Општинског штаба за
ванредне ситуације и за ванредне ситуације;
17. Обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
Органи Општинске управе и служби
Члан 6.
Органи Општинске управе, у оквиру својих надлежности у систему заштите и
спасавања обављају следеће послове и задатке:
1. Прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају
мере за заштиту и спасавање;
2. Учествују у изради Процене угрожености територије Општине;
3. Израђују поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. Учествују у припремама и извођењу привременог померања или евакуације
становништва;
5. Учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;
6. Старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за
ванредне ситуације и предлажу председнику Општине, начин обезбеђивања средстава;
7. Врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања, из своје надлежности;
8. Набављају и одржавају средства за узбуњивање, у оквиру система јавног узбуњивања
у Републици Србији, учествују у изради Студије покривености система јавног
узбуњивања за територију Општине;
9. Старају се о обезбеђивању телекомуникационе и информационе подршке за потребе
заштите и спасавања;

352 Страна – Број 13

“Службени лист општине Бач"

27. децембар 2011. године.

10. Организују, развијају и воде личну, узајамну и колективну заштиту;
11. Учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште
намене;
12. Остварују сарадњу са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације,
Управом за ванредне ситуације у Новом Саду;
13. Обављају и друге послове заштите и спасавања, прописане Законом о ванредним
ситуацијама и другим прописима.
Стручна служба за послове заштите и спасавања
Члан 7.
Стручни, оперативни, плански и организациони послови заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за територију Општине, обављају се у Општинској управи надлежној
за послове заштите и спасавања и то: Одељењу за урбанизам и комунално стамбене послове.
Општинска управа надлежна за заштиту и спасавање врши следеће послове:
1. Израђује предлог Процене угрожености територије Општине, у сарадњи са
Општинским штабом за ванредне ситуације и другим стручним органима Општине и
предлаже Општинском већу његово доношење;
2. Израђује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у сарадњи са
Општинском штабом за ванредне ситуације и предлаже Општинском већу његово
доношење;
3. Носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система
осматрања и обавештавања (као део Плана одбране Општине);
4. Обавља послове у вези попуне, опремања и обучавања јединица цивилне заштите
опште намене;
5. Планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у
ванредним ситуацијама, у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације и у
складу са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
6. Води евиденцију о прпадницима јединица цивилне заштите опште намене и
средствима и опреми у цивилној заштити;
7. Прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
8. Обавља послове у вези са набављањем и одржавањем средстава за узбуњивање у
оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији и учествује у изради Студије
покривености система јавног узбуњивања за територију Општине;
9. Организује, развија и води личну, узајамну и колективну заштиту на територији
Општине, у складу са прописима;
10. Усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
јединицама локалне самоуправе;
11. Остварују непосредну сарадњу са организационом јединицом МУП-а, Сектором за
ванредне ситуације – Управом за ванредне ситуације у Новом Саду;
12. Израђују План мобилизације јединица и организује извршење мобилизације јединица
цивилне заштите опште намене;
13. Обавља стручне и административно – техничке послове, потребне за рад Општинског
штаба за ванредне ситуације;
14. Врши и друге послове из областти заштите и спасавања, у складу са Законом и другим
прописима.
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Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, као
стручно – оперативно тело, Скупштина општине образује Општински штаб за ванредне
ситуације.
Општински штаб за ванредне ситуације чине командант Штаба, заменик команданта
Штаба, начелник Штаба и чланови Штаба.
Командант Општинског штаба је председник Општине, а заменик команданта је
заменик председника Општине, односно члан Општинског већа.
Начелник Општинског штаба је радник МУП-а, запослен у Сектору за ванредне
ситуације, у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду, кога за постављање предлаже
начелник Управе.
Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације су:
1. Чланови Општинског већа, у чијем делокругу су послови из области: здравља,
пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, заштите
животне средине;
2. Представници органа Општинске управе, у чијем делокругу су послови из области:
саобраћаја, грађевине, енергетике, информисања, трговине и услуга;
3. Руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих
јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, удружења грађана, других
правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и
спасавање у ванредним ситуацијама.
Општински штаб за ванредне ситуације образује, посебним актом, по потреби, помоћне
стручно – оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.
Члан 9.
Поред надлежности дефинисаних Законом и Уредбом, Општински штаб, у случају
ванредне ситуације обавља следеће послове:
1. Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2. Руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3. Разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
спровођење;
5. Наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама;
6. Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7. Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште
намене и, оспособљених правних лица за заштиту и спасавање;
8. Сарађује, по потреби, са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава,
у ванредним ситуацијама;
9. Процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
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10. Сарађује са Градским штабом за ванредне ситуације, Окружним штабом за ванредне
ситуације и штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
11. Именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите у насељеним местима у
седишту Општине и сеоским месним заједницама;
12. Разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији Општине;
13. Наређује евакуацију становништва и доноси Одлуку о обиму евакуације и
категоријама становништва које се евакуише;
14. Ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
Општине;
15. Доноси наредбе, закључке и препоруке;
16. Обавља и друге послове, у складу са Законом и другим прописима.
III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 10.
Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, мере и задаци цивилне
заштите, повереници цивилне заштите, заменици повереника и јединице цивилне заштите
опште намене, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, оспособљена правна лица,
хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање, и с
тим у вези, скуп активности, која се односе на попуну, материјално опремање, обучавање,
оспособљавање, мобилизацију и активирање цивилне заштите.
Лична, узајамна и колективна заштита
Члан 11.
Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите, органи Општине, привредна
друштва и друга правна лица, обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и
опрему за личну, узајамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области
цивилне заштите.
Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и држе у
исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту, у
складу са Законом и другим прописима.
Општинска управа надлежна за послове заштите и спасавања, у сарадњи са
организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације – Управом за ванредне ситуације у
Новом Саду, припрема упутства и друге публикације, којима ће се вршити едукација
становништва о поступцима у могућој или насталој ситуацији.
У реализацију наведених активности, укључују се и повереници цивилне заштите.
Мере цивилне заштите
Члан 12.
У остваривању Законом утврђених задатака цивилне заштите, субјекти система
заштите и спасавања на територији Општине, у складу са Законом и другим прописима
припремају и спроводе мере цивилне заштите, а нарочито:
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1. Превентивне мере;
2. Мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других
несрећа;
3. Мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће;
4. Мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и
других несрећа.
Задаци цивилне заштите
Члан 13.
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности
изазаваних елементарним непогодама и другим несрећама, на територији Општине, спроводе
се следећи задаци цивилне заштите и то:
1. Узбуњивање
2. Евакуација
3. Склањање и урбанистичке мере заштите
4. Збрињавање угрожених и настрадалих
5. Радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
6. Заштита од техничко – технолошких несрећа
7. Заштита од рушења и спасавање из рушевина
8. Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом
9. Заштита и спасавање на неприступачним теренима
10. Заштита и спасавање од пожара и експлозија
11. Заштита од НУС
12. Прва и медицинска помоћ
13. Асанација терена
14. Очување добара битних за опстанак
15. Хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
Наведени задаци се спроводе, у складу са Законом о ванредним ситуацијама и ближим
прописима, које доносе надлежни органи, а односе се на поједине задатке цивилне заштите.
Осим наведених задатака, Општина може планирати, припремати и спроводити и друге
задатке и активности у заштити и спасавању.
У спровођењу задатака цивилне заштите учествују сви органи предвиђени овом Одлуком,
у оквиру својих надлежности, укључујући и одговарајућу сарадњу са надлежним органима
државне управе и другим надлежним органима.
Повереници цивилне заштите
Члан 14.
Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите постављају се
ради обављања послова заштите и спасавања у Општини (месним заједницама у седишту
Општине) и насељеним местима (селима) и то: у стамбеним зградама, блоковима зграда,
деловима насеља, селима, по улицама.
Основни критеријум за одређивање броја повереника и њихових заменика је тај, да се
повереник и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно, најмање на 1000
становника.
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Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите постављају се
и у Општинској управи.
Поверенике и заменике повереника, у месним заједницама (у седишту општине) и
насељеним местима (селима) поставља Општински штаб за ванредне ситуације, на предлог
Општинске управе надлежне за послове заштите и спасавања.
Повереници и заменици повереника, предузимају непосредне мере за учешће грађана
у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и колективне заштите и
руководе јединицама цивилне заштите опште намене, које образује Општина.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима, на територији Општине, дужни су
да поступају по упутствима повереника, односно заменика повереника.
Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 15.
За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образују се, опремају
и оспособљавају јединице цивилне заштите опште намене.
Јединице опште намене се образују као привремени састави од добровољаца и радно
способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих послова заштите и
спасавања.
Јединице опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених
задатака, а нарочито: локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара,
учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, учешће у
збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и обављање других
активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације.
На територији Општине образује се до 8 (осам) јединица цивилне заштите опште
намене, ранга вода.
Основни критеријум за утврђивање врсте, величине и броја јединица је степен
угрожености територије Општине од елементарних непогода, техничко – технолошких
несрећа и других већих несрећа, укључујући и последице ратних дејстава.
Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са утврђеним критеријумом,
именоваће Штаб за ванредне ситуације.
Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
Члан 16.
У оквиру јединственог система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и
узбуњивања, у Општини се извршавају прописане обавезе предвиђене Законом о ванредним
ситуацијама и ближим прописима, који регулишу ову област.
Општина, у оквиру својих Законом предвиђених права и дужности, извршава следеће
послове:
1. Обезбеђује телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и
спасавања, као и укључење у телекомуникациони и информациони систем јединствене
службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и повезује се са њим;
2. Прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
3. Набавља и одржава средства за узбуњивање, у оквиру система јавног узбуњивања у
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Републици Србији;
Израђује Студију покривености система јавног узбуњивања за територију Општине;
Доноси решење о постављању сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање;
Формира Ситуациони центар за праћење стања и управљања у ванредним ситуацијама
и исти увезује са Оперативним центром 112, који формира надлежни орган;
Извршава и друге задатке, у складу са прописима и техничким нормативима за
планирање, изградњу и одржавање система за јавно узбуњивање.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање
Члан 17.

Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
одређује посебним актом Општинско веће.
Оспособљена правна лица су привредна друштва и друга правна лица на територији
Општине, која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање, као што су: комунална,
грађевинска, водопривредна, предузећа која газдују шумама, угоститељска и транспортна
привредна друштва, као и друга правна лица, привредни субјекти из области приватног
обезбеђења, привредне авијације, удружења, савези, друштва и клубови из области
ватрогаства, кинологије, ронилаштва, наутике, алпинизма, радио – аматерства, горске службе
спасавања, извиђачи и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање.
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других
добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим
несрећама, у складу са својом делатношћу, као и задацима, које им нареди Општински штаб
за ванредне ситуације.
Активирање оспособљених правних лица налаже председник Општине, на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације.
Општинско веће, правним лицима из става 1. овог члана, уговором обезбеђује накнаду
стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака
цивилне заштите.
Уговор из става 4. овог члана закључује председник Општине, или лице које он
овласти.
Обучавање и оспособљавање
Члан 18.
У Општини се врши оспособљавање и обучавање повереника цивилне заштите,
заменика повереника цивилне заштите и јединица опште намене, као и обучавање
становништва.
Обучавање и оспособљавање се врши у складу са утврђеним наставним плановима и
програмима и другим критеријумима, које доноси надлежан орган.
Поред обучавања и оспособљавања повереника, заменика повереника цивилне
заштите и јединица опште намене, Општина организује и обуку Општинског штаба за
ванредне ситуације и других субјеката и правних лица, који се укључују у систем заштите и
спасавања.

IV

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

358 Страна – Број 13

“Службени лист општине Бач"

27. децембар 2011. године.

Члан 19.
Планирање и програмирање система заштите и спасавања, на територији Општине,
врши се у складу са Законом о ванредним ситуацијама и ближим прописима, који регулишу
планирање и програмирање система заштите и спасавања.
У планирању и програмирању, Општина извршава следеће послове:
1. Доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији
Општине, у складу са Дугорочним планом развоја и заштите и спасавања
Републике Србије;
2. Усклађује своје планове заштите и спасавања са Планом заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама Републике Србије;
3. Израђује и доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
4. Усклађује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
јединицама локалне самоуправе и Градом Новим Садом.
У планирању и програмирању система заштите и спасавања, Општина остварује сарадњу
са надлежном службом МУП-а и другим надлежним органима државне управе, као и
надлежним органима АП Војводине.
Поред Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, у
Општини се израђује и посебан План функционисања цивилне заштите, као део Плана
одбране, по посебним прописима, односно Упутством о методологији за израду планова
одбране у Републици Србији, које је донела Влада Републике Србије.
V ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 20.
Систем заштите и спасавања финансира се из Буџета општине и других извора, у складу
са Законом и другим прописима.
Из Буџета општине финансира се:
1. Припремање, опремање и обука Општинског штаба за ванредне ситуације,
јединице цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови
спровођења мера заштите и спасавања, као и спровођење мера и задатака цивилне
заштите;
2. Трошкови ангажовања оспособљених правних лица, у складу са уговором за
извршавање задатака заштите и спасавања;
3. Изградња и одржавање система за узбуњивање на територији Општине;
4. Прилагођавање подземних објеката (подземни пролази, тунели и други), за
склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у
складу са Законом;
5. Обука становништва из области заштите и спасавања;
6. Санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са
материјалним могућностима;
7. Друге потребе заштите и спасавања, у складу са Законом и другим прописима.
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VI ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 21.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других
послова у области заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима,
органима општинске управе, у раду Општинског штаба за ванредне ситуације и стручно –
оперативним тимовима Штаба, јединицама цивилне заштите опште намене, повереницима
цивилне заштите и заменицима повереника, као и другим припадницима и заслужним
појединцима, на територији Општине, додељују се признања и награде.
Признања и награде се уручују поводом Светског дана цивилне заштите – 1. марта,
или на други дан, који одреди председник Општине (командант Општинског штаба за
ванредне ситуације).
Предлоге за признања и награде, доставља Општинском већу, Општински штаб за
ванредне ситуације, а признања и награде уручује председник Општине, као командант
Општинског штаба за ванредне ситуације.
Општинско веће ће посебним актом, ближе уредити врсту награда и признања, као и
критеријуме за њихову доделу.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Постављање повереника и заменика повереника цивилне заштите извршиће
Општински штаб за ванредне ситуације, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Општинско веће ће донети акт о одређивању оспособљених правних лица од значаја
за заштиту и спасавање на територији Општине, у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Процена угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, урадиће
се према утврђеним роковима, одређеним Уредбом о садржају и начину израде планова
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 8/11).
Општинско веће ће посебним прописом, утврдити врсту награда и признања, као и
критеријуме за њихову доделу, у року од 60 дана од дана доношења одговарајућег прописа, од
стране надлежног органа у Републици Србији.
Финансирање система заштите и спасавања уградити у Буџет Општине Бач за 2012.
годину.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бач“.
Број: 011-69/2011-I
У Бачу:27.12.2011
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров с.р.
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-82На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености (“Службени гласник РС”, број: 36/2009 и 88/2010) и члана 40. став 1. тачка
7. Статута Општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010), Скупштина
Општине Бач на својој XXVIII седници одржаној дана 27.12. 2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА
2012. ГОДИНУ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Акциони план запошљавања Општине Бач за 2012. годину који је донео
Савет за запошљавање Општине Бач на седници одржаној дана 09. децембра 2011. године.
Члан 2.
Акциони план запошљавања Општине Бач за 2012. годину чини саставни део ове
Одлуке.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Бач“.

Број:011-70/2011-I
У Бачу, 27.12.2011. године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров.с.р.
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-83На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007), члана 19. и члана 40. став 1. тачка 21. Статута Општине Бач (''Службени
лист општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010), Скупштина Општине Бач на својој XXVIII
седници одржаној дана 27.12.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА БУЏЕТОМ РАЗВОЈНОГ
ПРОЈЕКТА ИНТЕГРАТИВНЕ ЗАШТИТЕ НАСЛЕЂА ОПШТИНЕ БАЧ “ВЕКОВИ
БАЧА” ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на програм рада са буџетом развојног пројекта интегративне заштите
наслеђа општине Бач “Векови Бача” за 2012. годину који је донео Управни одбор на седници
одржаној дана 02. децембра 2011. године.
Члан 2.
Програм рада са буџетом развојног пројекта интегративне заштите наслеђа општине
Бач “Векови Бача” за 2012. годину чини саставни део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.

Број:011-71/2011-I
У Бачу, 27.12.2011.године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров.с.р.
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27. децембар 2011. године.

-84На основу члана 32. Став 1. Тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007), члана 19. И члана 40. Став 1. Тачка 21. Статута Општине Бач
(''Службени лист општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010), Скупштина Општине Бач на својој
XXVIII седници одржаној дана 27.12.2011. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
ПУ „КОЛИБРИ“ БАЧ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на годишњи програм рада ПУ „Колибри“ Бач за школску 2011/2012.
Годину који је донео Управни одбор ПУ „Колибри“ Бач на седници одржаној дана 16.
Септембра 2011. Године.
Члан 2.
Годишњи програм рада ПУ „Колибри“ Бач за школску 2011/2012. Годину чини
саставни део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.

Број:011-72/2011-I
У Бачу, 27.12.2011.године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров.с.р.
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-85На основу члана 40. Став 1. Тачка 10. Статута Општине Бач (''Службени лист општине
Бач'', број 16/2008 и 2/2010), и члана 15. Одлуке о оснивању Предшколске установе
“Колибри” Бач (“Сл лист Општине Бач”, број 3/94 и 4/03) Скупштина Општине Бач на својој
XXVIII седници одржаној дана 27.12. 2011. Године, доноси

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ПУ “Колибри” Бач

Члан 1.
У члану 1. Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе
“Колибри” Бач, број: 020-113/2008-III од дана 21. Новембра 2008. Године (“Службени лист
општине Бач, број: 18/2008) мења се став 1. Тачка 4. Тако да сада гласи:
5. ДАЈИЋ НАДА из Бача, за члана;
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.

Број:011-73/2011-I
У Бачу, 27.12.2011.године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров с.р.
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27. децембар 2011. године.

-86На основу члана 32. Став 1. Тачка 8. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
РС“ број 129/2007), и члана 12. Став 1. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник
РС'', број 24/2011),Скупштина Општине Бач на својој XXVIII седници одржаној дана 27.12.
2011. Године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова који је
донела директорка Центра за социјални рад Општине Бач дана 21. Октобра 2011. Године.
Члан 2.
Правилник о организацији и систематизацији послова чини саставни део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.

Број:011-74/2011-I
У Бачу, 27.12.2011.године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров.с.р.

-
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-87На основу члана 32. Став 1. Тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( “Службени
гласник РС”, 129/2007) и члана 20 и 40. Став 1. Тачка 21. Статута општине Бач (''Службени
лист општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010), Скупштина општине Бач на својој XXVIII
седници одржаној дана 27.12.2011. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на извештај о раду и финансијском пословању Народне
библиотеке „Вук Караџић“ Бач за 2010. Годину
Члан 1.
Даје се сагласност на извештај о раду и финансијском пословању Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Бач за 2010. Годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној
30.11.2011. године .
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Бач”, а ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.

Број: 011-75/2011-I
У Бачу, 27.12.2011. године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров с.р.
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-88На основу члана 32. Став 1. Тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( “Службени
гласник РС”, 129/2007) и члана 20 и 40. Став 1. Тачка 21. Статута општине Бач (''Службени
лист општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010), Скупштина општине Бач на својој XXVIII
седници одржаној дана 27.12.2011. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на извештај о раду Фонда за интегративну заштиту
споменика културе општине Бач „ Векови Бача“ за 2010. Годину

Члан 1.
Даје се сагласност на извештај о раду Фонда за интегративну заштиту споменика културе
општине Бач „ Векови Бача“ за 2010. Годину, који је усвојио Управни одбор на седници
одржаној 02.12.2011. године .
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Бач”, а ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.

Број: 011-76/2011-I
У Бачу, 27.12.2011. године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров с.р.

27. децембар 2011. године
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-89На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( “Службени гласник
РС”, 129/2007) и члана 20 и 40. став 1. тачка 21. Статута општине Бач (''Службени лист
општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010), Скупштина општине Бач на својој XXVIII седници
одржаној дана 27.12.2011. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на извештај о реализацији Годишњег програма рада
предшколске установе „Колибри“ Бач за школску 2010/2011. годину

Члан 1.
Даје се сагласност на извештај о реализацији Годишњег програма рада предшколске
установе „Колибри“ Бач за школску 2010/2011. годину, који је усвојио Управни одбор на
седници одржаној 16.09.2011. године .
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Бач”, а ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.

Број: 011-77/2011-I
У Бачу, 27.12.2011. године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров с.р.
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-90На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( “Службени гласник
РС”, 129/2007) и члана 20 и 40. став 1. тачка 21. Статута општине Бач (''Службени лист
општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010), Скупштина општине Бач на својој XXVIII седници
одржаној дана 27.12.2011. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Основних школа општине
Бач за школску 2010/2011 годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду Основних школа општине Бач за
школску 2010/2011 годину.
Члан 2.
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Бач”, а ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.

Број: 011-78/2011-I
У Бачу, 27.12.2011. године
Скупштина општине Бач
Председник
Слободан Торубаров с.р.

27. децембар 2011. године
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-91На основу чл. 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07), чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“; бр. 54/2009, 73/10 и
101/10), чл. 56. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) и чл. 9
Одлуке о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.лист општине Бач“, бр. 11/2010 и 3/2011)
председник општине доноси
ОДЛУКУ
о преносу апропријације
Преноси се апропријација у оквиру раздела 1., глава 1.04.- Општинска управа,
функционална класификација 130- Општи послови по питању рада, у оквиру позиције 48. и
49., економска класификација 424- Специјализоване услуге у износу од 1.500.000,00 и
економска класификација 465- Остале дотације и трансфери у износу од 500.000,00 динара
на позицију у оквиру раздела 1., глава 1.04.- Општинска управа, функционална
класификација 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови,
позиција 53, економска класификација 499- Текућа резерва, у укупном износу од
2.000.000,00.
Образложење
На основу споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања бр. 020- 31/2011- III од 29. марта 2011.
године између Националне службе за запошљавање и Општине Бач за 2011. годину учешће
општине Бач износи 2.000.000,00 динара а Буџетом Општине Бач за 2011. годину је
предвиђено 4.000.000,00 динара. С обзиром да је у току године дошло до наведене промене
околности, која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, поменуту апропријацију
није могуће искористити тако да се доноси Одлука да се неискоришћена средства у износу
од 2.000.000,00 динара преносе у текућу буџетску резерву и да се користи за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
У складу са изнетим, одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧ
Општинска управа
Одељење за финансије и буџет
Број: 400-1-8 /2011-IV
Дана: 29. 11. 2011. године
БАЧ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
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-92На основу чл. 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07), чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“; бр. 54/2009, 73/10 I
101/10), чл. 56. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) и чл. 9
Одлуке о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.лист општине Бач“, бр. 11/2010 и 3/2011)
председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Проширује се апропријација у оквиру раздела 1., глава 1.09.- Н.Б.”Вук Караџић” Бач,
функционална класификација 820- Услуге културе, у оквиру позиције 90., економска
класификација 49512- Опрема у износу од 149.999,99 динара.
Средства за ову намену обезбеђена су од стране Покрајинског секретаријата за културу
и јавно информисање, уплатом на приходни подрачун буџета општине Бач 840-733252843-33,
позив на број 68-204, а на основу потписаног Уговора о додели новчаних средстава бр. 126451-1156/2011-04 од дана 10.11.2011. године за финансирање трошкова набавке рачунарске
опреме по Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројектног планирања, набавке
машина и опреме и нематеријалне имовине установа културе у АП Војводини.
Образложење
На основу Уговора о додели новчаних средстава бр. 126-451-1156/2011-04 од дана
10.11.2011. године између Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и
Народне библиотеке “Вук Караџић” из Бача, одобрена су средства Народној библиотеци ”Вук
Караџић” из Бача у износу од 149.999,99 динара за финансирање трошкова набавке
рачунарске опреме по Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројектног планирања,
набавке машине и опреме и нематеријалне имовине установа културе у АП Војводини, број
126-451-127/2011-01 од 10.11.2011. године су уплаћена дана 18.11.2011. године уз обавезу да
Народна библиотека “Вук Караџић” Бач ова средства наменски користи и по утрошку
достави документацију за правдање средстава.
Како су средства одобрена након усвајања Одлуке о буџету општине Бач за 2011. годину
неопходно је извршити промену апропријације, на основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧ
Општинска управа
Одељење за финансије и буџет
Број: 400-1- 7/2011-IV
Дана: 25. 11. 2011. године
Б
А
Ч

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
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-93На основу чл. 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07),
чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“; бр. 54/2009 и 73/10), чл. 56.
Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) и чл. 9 Одлуке о буџету
општине Бач за 2011. годину („Сл.лист општине Бач“, бр. 11/2010 и 3/2011) председник
општине доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Проширује се апропријација у оквиру раздела 1., глава 1.01.- Општинска управа,
Председник, Општинско веће и СО-е, функционална класификација 110- Развој заједнице, у
оквиру позиције 9., економска класификација 451- Субвенције јавним нефин.предузећима и
организацијама у износу од 2.000.000,00 динара.
Средства за ову намену обезбеђена су од стране Министарства животне средине ,
рударства и просторног планирања, уплатом на приходни подрачун буџета општине Бач 840733156843-40, позив на број 68-204, а на основу потписаног Уговора о додели новчаних
средстава бр. 401-00-00526/2010-01 од дана 31.03.2011. године за суфинансирање извођења
радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депонија на територији
општине Бач.
Образложење
На основу Уговора о додели новчаних средстава бр. 401-00-00526/2010-01 од дана
31.03.2011. године између Министарства животне средине, рударства и просторног
планирања, Фонда за заштиту животне средине и општине Бач, одобрена су средства
Општини Бач у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање извођења радова на
санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депонија на територији општине
Бач. Средства у износу од 2.000.000,00 динара су уплаћена дана 15.04.2011. године уз обавезу
да Општина Бач ова средства наменски користи и по утрошку достави документацију за
правдање средстава.
Како су средства одобрена након усвајања Одлуке о буџету општине Бач за 2010. годину
неопходно је извршити промену апропријације, на основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧ
Општинска управа
Одељење за финансије и буџет
Број: 400-1-2 /2011-IV
Дана: 12. 05. 2011. године
Б
А
Ч

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
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-94На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10 и
101/10) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и
2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 11/2010 3/2011, 7/2011 и 9/2011), у Разделу 1. Општинска управа,
функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска
класификација 499- средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства ЈП СРЦ ”Бачка
тврђава” у износу 6.150,00,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
1.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.12 – ЈП СРЦ “Бачка тврђава” Бач, функција 860- Реакрација,
спорт, култура неклас. на др. месту позиција 130., апропријација економске класификације
426- Материјал.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-2/2011-III
Дана: 02. 09. 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.

-95На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10 и
101/10) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и
2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 11/2010 3/2011, 7/2011 и 9/2011), у Разделу 1. Општинска управа,
функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска
класификација 499- средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства за накнаде за
студенте и средњошколце у износу од 167.500,00,00 динара, а услед недовољно планиране
апропријације.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.07 – Средње образовање, функција 920- Средње образовање,
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позиција 62., апропријација економске класификације 472- Накнаде за соц. заштиту- студенти
и средњошколци.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-3/2011-III
Дана: 07. 10. 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.

-96На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10 и
101/10) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и
2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 11/2010 3/2011, 7/2011 и 9/2011), у Разделу 1. Општинска управа,
функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска
класификација 499- средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства за накнаде за
студенте и средњошколце у износу од 1.459,500,00 динара, а услед недовољно планиране
апропријације.
3.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.07 – Средње образовање, функција 920- Средње образовање,
позиција 62., апропријација економске класификације 472- Накнаде за соц. заштиту- студенти
и средњошколци.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-4/2011-III
Дана: 30. 11. 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.

374 Страна – Број 13

“Службени лист општине Бач"

27. децембар 2011. године.

-97На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10 и
101/10) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и
2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 11/2010 3/2011, 7/2011 и 9/2011), у Разделу 1. Општинска управа,
функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска
класификација 499- средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства за накнаде за
студенте и средњошколце у износу од 800.000,00 динара, а услед недовољно планиране
апропријације.
4.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.07 – Средње образовање, функција 920- Средње образовање,
позиција 62., апропријација економске класификације 472- Накнаде за соц. заштиту- студенти
и средњошколци.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-5/2011-III
Дана: 19. 12. 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.

-98На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10 и
101/10) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и
2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 11/2010 3/2011, 7/2011 и 9/2011), у Разделу 1. Општинска управа,
функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска
класификација 499- средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства за гориво у
износу од 17.923,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
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5.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, председник, опш. Веће и СО-е, глава 1.01 – Општинска управа,
председник, опш. Веће, и СО-е, функција 110- Извршни и законодавни органи и финансијски
послови, позиција 7., апропријација економске класификације 426- Материјал за саобраћај.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-6/2011-III
Дана: 15. 12. 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
-99На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10 и
101/10) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и
2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 11/2010 3/2011, 7/2011 и 9/2011), у Разделу 1. Општинска управа,
функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска
класификација 499- средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства за електричну
енергију у износу од 171.731,52 динара, а услед недовољно планиране апропријације.
6.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.04 – Општинска управа, функција 130- Опште услуге, позиција
33., апропријација економске класификације 421- Стални трошкови.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-7/2011-III
Дана: 19. 12. 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
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-100На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09, 73/10 и
101/10) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и
2/2010) председник општине Бач, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О употреби средстава текуће буџетске резерве
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2011. годину („Сл.
Лист општине Бач“, број 11/2010 3/2011, 7/2011 и 9/2011), у Разделу 1. Општинска управа,
функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, економска
класификација 499- средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства за исплату
јубиларних награда у износу од 177.616,00 динара, а услед недовољно планиране
апропријације.
7.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1Општинска управа, глава 1.06 – Основно образовање, функција 912- Основно образовање,
позиција 55., апропријација економске класификације 416- Награде, бонуси и остали посебни
расходи- јубиларне награде.
3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач.
4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач".
Број: 401-2-8/2011-III
Дана: 30. 12. 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.

27. децембар 2011. године

“ Службени лист општине Бач”

Број 13 – Страна 377

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не подлеже плаћању пореза на промет према мишљењу Покрајинског секретаријата
за образовање, науку и културу, број 412-220/75 од 17. јуна 1975. године.
Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2.
Одговорни уредник: Жељко Паклединац
Заменик одговорног уредника: Валентина Ситнић
Уредништво: Мариа Грнова
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
Рачун број: 840-742351843-94; ''Приходи општинских органа управе Бач''; модел 97,
позив на број: 68-204
Тираж 50 комада. Штампа издавач.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

378 Страна – Број 13

“Службени лист општине Бач"

27. децембар 2011. године.

