07. фебруар 2011. године

ГОДИНА XXXV
Број 5
Редни
број

“Службени лист општине”

Бач, 09. мај 2011. године

Број 2 – Страна 1.

Годишња претплата
1.000,00 динара

С А Д Р Ж А Ј

страна

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
41

Одлука о плаћању административних трошкова у поступку комасације на
подручју к.о. Селенча

91

09. мај 2011. године

“Службени лист општине Бач”

Број 5 – Страна 91.

- 41 На основу члана 43. став 1. Пословнка о раду Општинског већа општине Бач
(„Службени лист општине Бач, број 18/2008), Општинско веће општине Бач је на својој,
телефонски одржаној XXXXI седници, дана 09. маја 2011. године донело следећу
ОДЛУКУ
о плаћању административних трошкова у поступку комасације на подручју к.о.
Селенча
Члан 1.
Овом Одлуком обавезују се грађани Селенче – учесници комасације у к.о. Селенча,
односно власници непокретности – пољопривредног земљишта, који су унели своје
пољопривредно земљиште у комасациону масу и којима се надељује пољопривредно
земљиште на основу спроведеног поступка и записника о привременом увођењу у посед, да
плате износ од 340,00 динара на име административних трошкова спровођења поступка
комасације у к.о. Селенча.
Члан 2.
Износ утврђен у члану 1. ове Одлуке учесници комасације, односно власници
пољопривредног земљишта уплатиће на текући рачун број: 840-745151843-03, са позивом на
број по моделу 97 68-204, назив рачуна.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу
општине Бач.

Општина Бач
Општинско веће општине Бач
Број: 020-3-23/2011-II
Датум: 09. мај 2011. године
БАЧ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
Председавајући општинског већа општине Бач
мр Томислав Богуновић с.р.

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: Тања Мијић
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.

