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45.
________________
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 и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће општине Бач на 85.
седници одржаној дана 05.02.2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1. Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације
499121 – Текућа резерва одобравају се средства Основној школи „Вук Караџић“ Бач у
износу од 4.500,00 динара за повећање апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа,
глава 9. Основна школа „Вук Караџић“ Бач, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912
Основно образовање на позицију 169. економске класификације 463141 – Текући трансфери нивоу општина за покриће расхода по рачуну за сервис противпожарних апарата од
СЗТР Ватростоп Оџаци.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-24/2016-II
Датум: 05. фебруар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Сташевић,с.р.
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46.
______________
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 и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће општине Бач на 86.
седници одржаној дана 12.02.2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1. Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације
499121 – Текућа резерва одобравају се средства Основној школи „Вук Караџић“ Бач у
износу од 6.500,00 динара за oтварање апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа,
глава 9. Основна школа „Вук Караџић“ Бач, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912
Основно образовање на новоотворену позицију 171.1 економске класификације 463141 –
Текући трансфери нивоу општина за покриће расхода судске таксе код Основног суда у
Бачкој Паланци.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-27/2016-II
Датум: 12.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Сташевић, с.р.
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47.
____________
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 и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка
12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања
предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће општине Бач на 86.
седници одржаној дана 12.02.2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 33/2015) у разделу 2. Општинско веће и председник општине, глава 1. Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи на позицији 16. економске класификације
499121 – Текућа резерва одобравају се средства Општинској управи Бач у износу од
7.000,00 динара за повећање апропријације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа,
глава 1. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација
130 Опште услуге на позицију 64. економске класификације 425223 – Опрема за комуникацију за покриће расхода по рачуну за редовно тромесечно одржавање централе од ДОО
Дигитал телеком Нови Сад.
3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалне јавне приходе Општине управе Бач.
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-29/2016-II
Датум: 12. 02. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Сташевић, с.р.
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48.
___________
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број
72/2011,88/2013 i 105/2014), члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине
Бач“ број 14/2015), и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“
број 1/2015 – пречишћен текст), Општинско веће општине Бач, на 87. седници одржаној дана
24.02.2016. године .
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач
путем јавног огласа прикупљањем писаних понуда, и то:
1. непокретност уписану у Лист непокретности број 459 к.о. Бач под парцелним бројем
3776/35 пашњак 2 класе – градско грађевинско земљиште у потесу „Пескара“ у
површини од 14 ари 07 м2;
2. непокретност уписану у Лист непокретности број 459 к.о. Бач под парцелним бројем
3776/36 пашњак 2 класе – градско грађевинско земљиште у потесу „Пескара“ у
површини од 14 ари 26 м2;
3. непокретност уписану у Лист непокретности број 459 к.о. Бач под парцелним бројем
3776/37 пашњак 2 класе – градско грађевинско земљиште у потесу „Пескара“ у
површини од 13 ари 99 м2;
Намена грађевинског земљишта је одређена Генералним планом Бача („Службени лист општине
Бач“ број 4/2000).
Члан 2.
Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта које је предмет отуђења у поступку покренутом
овом Одлуком утврђена је Програмом отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 33/2015).
Почетна цена грађевинског земљишта из члана 1. износи 100,00 дин/м2.
Депозит за учешће у поступку отуђења утврђује се у износу од 10% почетне цене за сваку
непокретност која је предмет јавног оглашавања.
Члан 3.
Поступак прикупљања писаних понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
спровешће Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта, коју именује председник
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општине Бач, на основу поступка отуђења који је уређен Одлуком о грађевинском земљишту
(„Службени лист општине Бач“ број 14/2015).
Члан 4.
Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
општине Бач ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-5-32/2016-II
Дана: 24.02.2016. године
Председник општине Бач
Драган Сташевић, с.р.

49.
_____________
На основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 2/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015), члана
34. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“
број 18/2010), члана 5. и 6. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету и ученику („Службени гласник Републике Србије“ број 63/2010) и члана 56. став 1. тачка 8.
Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015- пречишћен текст), председник
општине Бач, доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВНУ,
ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку детету и
ученику број 020-4-237/2010-III од 26.10.2010. године, у члану 2. мења се став 1. тачка 2., тако да сад
гласи:
„2. представник образовно – васпитног система:
-Кристина Ђурчијански, мастер психологије;“
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-6-58/2016-III
Дана: 22.02.2016. године
Председник општине
Драган Сташевић, с.р.
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