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-27На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ( ,,Сл.
Гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 14. став 1. тачка 18. и члана 59. став 1. тачка
2. Статута Општине Бач ( ,, Сл.лист општине Бач”, број 16/2008), Општинско веће Општине
Бач, на својој 49. седници одржаној 13.03. 2012. године, донелo је
О Д Л У К У
О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ПРВИМ, ДРУГИМ ,
ТРЕЋИМИ СВАКИМ НАРЕДНИМ ЖИВОРОЂЕНИМ ДЕТЕТОМ У 2012.ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на финансијску помоћ мајкама које роде прво,
друго, треће и свако наредно живорођено дете у 2012.години.
Право из става 1. овог члана остварује мајка, која има пребивалиште на територији
Општине Бач, држављанство Републике Србије и уколико се непосредно брине о детету.
У случају да мајка није жива, да је напустила дете или је из оправданих разлога
спречена да непосредно брине о детету, право на помоћ може остварити и отац.
Члан 2.
Финансијска помоћ из члана 1. ове одлуке исплаћује се једнократно за свако
рођено дете у 2012.години.
Износ финансијске помоћи за прво и друго дете је 20.000, 00 динара, треће и
свако наредно живорођено дете 50.000,00 динара.
Члан 3.
Поступак по захтеву за доделу финансијске помоћи, стручно административне
послове везане за остваривање овог права спроводи општински орган управе надлежан за
послове друштвене бриге о деци.
Рок за подношење захтева из става 1. овог члана је 3 месеца од датума рођења
детета.
Члан 4.
По жалби на решење из члана 3. ове одлуке, у другом степену решава Општинско
веће Општине Бач.
Члан 5.
Уз захтев за остваривање права на финансијску помоћ , подносилац захтева ( мајка)
прилаже:
Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу,
Уверење о држављанству Републике Србије за себе,
3. Фотокопију личне карте ,
4. Пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине,
5. Фотокопију картице текућег рачуна.
Члан 6.
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Кад отац детета у складу са одлуком, остварује право на финансијску помоћ, уз захтев
за признавање права поред доказа из члана 5. ове одлуке, подноси и следећи доказ:
1.
Извод из матичне књиге умрлих за мајку,
2.
Уверење надлежног органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете.
Члан 7.
Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке, обезбеђена су у буџету Општине
на основу Одлуке о Буџету општине Бач, бр. 011-79/2011-I од 27.12.2011.године и Одлуке о
ребалансу Буџета општине Бач, бр. 011-1/2012-I од 09.03.2012.године.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу
Општине Бач”.
Општина Бач
Општинско веће општине Бач
Број: 020-3-19/2012-II
Дана: 13.03.2012.године
БАЧ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.

-28На основу члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Бач („Службени лист општине
Бач“ бр.18/2008), члана 9. став 7. и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 18/2008), Општинско веће општине Бач је
на својој 49. седници одржаној дана 13.03.2012. године, након телефонског изјашњавања
чланова општинског већа у вези изнетог предлога, једногласно донело следећу
ОДЛУКУ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЗА АНГАЖОВАЊЕ
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се даје сагласност на пренос средстава у износу од 2.100.000,00 РСД
(словима: двамилионадинара), месечно, по испостављеним рачунима, одобрених од стране
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Покрајинског секретаријата за пољопривреду водопривреду и шумарство: Бесповратна
средства за ангажовање пољочуварске службе, са рачуна извршења буџета општине Бач –
глава 1.16 функција 160 позиција 170, 186, 197, 208, 216, 229 економска класификација 423Услуге по уговору и 424- Специјализоване услуге- на рачуне Месних заједница Бач ради
спровођења поступка јавне набавке и плаћања рачуна за ангажовање пољочуварске службе.
Члан 2.
Обавезују се Месне заједнице Бач, Вајска, Селенча, Плавна, Бођани и Бачко Ново
Село да по извршеној јавној набавци доставе Општинској управи Бач – Служби
рачуноводства, комплетан извештај о спроведеном поступку ЈНМВ са пратећом
финансијском документацијом (изводима и фотокопијама рачуна о извршеним плаћањима),
ради правдања средстава.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу
Општине Бач”.
ОПШТИНА БАЧ
Општинско веће општине Бач
Број: 020-3-20/2012-II
Датум: 13.03.2012. године
Б А Ч

Председник Општинског већа општине Бач
мр Томислав Богуновић с.р.

-29На основу члана 110. став 5. Закона о социјалној заштити ( ,,Сл. Гласник РС”, бр.
24/2011) и члана 14. став 1. тачка 18. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Бач ( ,,
Сл.лист општине Бач”, број 16/2008), Општинско веће Општине Бач, на својој 49. седници
одржаној 13.03. 2012.године, донела је
О Д Л У К У
О ПРУЖАЊУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на једнократну помоћ свим пензионерима ( по
основу радног односа, самосталне делатности и пољопривредни пензионери) са територије
Општине Бач, чији месечни износ пензије не прелази износ од 10.000,00 динара.
Наведено право не могу остварити пензионери који су корисници иностране
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пензије, пензионери из става 1. овог члана који остварују и новчану накнаду за туђу негу и
помоћ од стране другог лица преко износа утврђеног у ставу 1.
Члан 2.
Финансијска помоћ из члана 1. ове одлуке исплаћује се једнократно у износу од
4.000,00 динара.
Члан 3.
Поступак за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи спроводи Центар
за социјални рад Општине Бач.
Члан 4.
Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке, обезбеђена су у буџету Општине
на основу Одлуке о Буџету општине Бач, бр. 011-79/2011-I од 27.12.2011.године и Одлуке о
ребалансу Буџета општине Бач, бр. 011-1/2012-I од 09.03.2012.године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу
Општине Бач”.
Општина Бач
Општинско веће општине Бач
Број: 020-3-21/2012-II
Дана: 13.03.2012.године
БАЧ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
мр Томислав Богуновић с.р.
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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.

