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На основу члана 77. Закона о буџетском систему  («Сл. Гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010 и 101/2011)  и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Бач («Сл. Лист Општине Бач» број 

16/2008 и 2/2010), Скупштина општине Бач на IVседници  одржаној дана 31.07.2012. године, донела је    

 

       О  Д  Л  У  K  У  

                     О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

 

  ОПШТИ ДЕО 

 

  Члан 1. 

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у Завршном 

рачуну буџета општине Бач у 2011. године износе: 

1. укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства          314.109 (хиљ.дин.) 

2. укупно извршени расходи и издаци                                                          307.655 (хиљ.дин.) 

3. разлика укупних примања и укупних издатака (1-2)                                 6.454 (хиљ.дин.) 

 

     Члан 2. 

У Завршном рачуну општине Бач за 2011. годину у Билансу стања на дан 31. децембра 2011. 

године (Образац 1) утврђена је укупна АКТИВА у износу од 125.718 (хиљ. дин.), а и укупна ПАСИВА 

у износу од 125.718  (хиљ. дин.). 

 

 Члан 3. 

           У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац 2) 

утврђени су: 
                                                                                                                                У хиљадама динара 

1. 
Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје 

нефинансијске имовине 

  

280.375 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  301.288 

3. Остатак прихода – буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2) -20.913 

4. 
Буџетски остатак прихода се коригује из пренетих нераспоређених прихода из 

претходне године 

  

33.734 

 

Члан 4. 

        Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утвршени су у 

следећим износима, и то:                                                                                           хиљадама динара 

О П И С 
Економска 

класификација 

Буџет. 

средств

а 

Додат. 

Средс. 

Укупна 

Средс. 

(3+4) 

1 2 3 4 5 

I     УКУПНА СРЕДСТВА (II + III)  3+7+8+9 314.109   

II    УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 280.375   

       1. Текући приходи  7 280.375   

            од којих су 1.1. камате 7411 4.459   

       2. Примања од продаје нефинансијске имовине  8 0   

       3. Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине  
9 0   

            3.1. Примања од продаје финансијске имовине  92 0   
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III   ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 33.734   

IV   УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 307.655   

       4. Текући расходи 4 299.150   

           од чега отплата 4.1. камата 44 2.824   

       5. Издаци за нефинансијску имовину  5 2.138   

       6. Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине  
6 6.367   

           6.1. Набавка финансијске имовине  62 0   

V    УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(I – IV) 

(3+7+8+9)-

(4+5+6) 
6.454   

VI   БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -20.913   

VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (укупни приходи 

умањени за наплаћене камате минус укупни расходи 

умањени за плаћене камате) 

(7-7411+8)-(4-44+5) -22.548   

VIII УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1)) 
(7+8) -

(4+5)+(92+62) 
-20.913   

 

 Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по 

основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава и укупног износа текућих расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од -20.913 (хиљ. дин.). 

 Примарни дефицит, односно буџетски дефицит, коригован за износ нето камате (разлика између 

укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од -

22.548(у хиљадама дин.). 

 Укупан фискални резултат је буџетски дефицит, коригован за нето разлику између примања по 

основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и 

набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од -20.913 (хиљада динара) 

 

Члан 5. 

  Пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 6.454 (хиљада дин.) преноси се у 

наредну годину и састоји се из : 

 

1. нераспоређеног прихода који је наменски опредељен у износу од 6.454 (хиљ.дин.), и то: за 

ангажовање пољочуварске службе на територији општине Бач у износу од 1.500 (хиљ.дин.),  

2. за израду техничке документације везане за за заштиту, уређење и коришћење 

пољопривредног земљишта у износу од 1.050 (хиљ.дин), 

3. за суфинансирање трошкова набавке спортске опреме за потебе спортског центра у износу 

од 3.000 (хиљ.дин),  

4. за Израду главног пројекта – пројектно техничке сигнализације у насељеним местима 

општине Бач у износу од 200(хиљ.дин) 

5. за Изградњу нових и реконструквију постојећих пијаца и вашаришта у оквиру “Програма 

руралног развоја АП Војводине за 2011. годину у износу од 400(хиљ.дин)  

6. и 304(хиљ.дин) за покриће трошкова.  

 

                                                     

 Члан 6.       

             У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 

2011. године (Образац 3) утврђенa су примања по свим изворима финансирања у износу од 0 динара и 

укупни издаци у износу од 8.505 динара. 

 

    

Члан 7. 
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            У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. године 

(Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 280.375 динара и укупни новчани 

одливи  од 307.655 динара. Салдо готовине на дан 31.12.2011. године износи 6.454 динара. 

 

Члан 8. 

 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. године 

(Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 31.018 динара, између укупних текућих прихода и 

примања и укупних расхода и издатака. 

 

 

Члан 9. 

 

         Укупно планирани и остварени текући приходи и примања  у Завршном рачуну према економској 

класификацији износе: 

Табела број 1. 
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Члан 10. 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета по основним наменама, а према 

економској класификацији: 
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  Табела број 2. 
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I ПОСЕБАН ДЕO 

 

Члан 11. 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према корисницима износе: 

  Табела бр. 3    
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 

 

                Завршни рачун буџета општине Бач, садржи:  

1. Биланс стања на дан 31.12.2011. године,  

2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године, 

3. Извештај  о капиталним расходима и финансирању од 01.01.2011. до 31.12.2011. године,  

4. Извештај о новчаним токовима од 01.01.2011. до 31.12.2011. године,  

5. Извештај о извршењу буџета у периоду од  01. јануара до 31. децембра 2011. године, 

6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од  01. јануара до 31. 

децембра 2011. годинe, 

7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и 

извршеним отплатама дугова у 2011. години 

8. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве општине Бач  за  2011. године 

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од  01. јануара до 31. децембра 

2011. години 

10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2011. годину 

11. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета 

12. Детаљан извештај о реализацији средстава за расходе који се финансирају из буџета   

13. Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама завршног рачуна 

 

Члан 13. 

 

 Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Бач за 2011. годину доставити Министарству 

финансија Републике Србије, Управи за трезор до 15.јуна 2012.године. 

                                                                     

Члан 14. 

 

           Ова Одлука ће се објавити у «Сл. листу општине Бач». 

 

                                                             Број: 011-70/2012-I 

                                                                           Датум: 31.јула 2012. године 

                                                                       Скупштина општине Бач 

                                                Председник 

                                                                   Лидија Шамановић с.р. 
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И З В Е Ш Т А Ј  
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ   БАЧ   ЗА  2011. ГОДИНУ 

 

  Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну општине Бач за 2011. године садржан је 

члан 77. Закона о буџетском систему и члана 40. тачка 2. Статута општине Бач.  

 Чланом 40. тачка 2. Статута општине Бач је прописано да Скупштина  доноси Одлуку о буџету и 

завршном рачуну буџета општине Бач. 

 Корисници буџета општине Бач у 2011. години су: 

- директни корисници: 

1. Општинска управа Бач 

-индиректни корисници: 

1. ПУ''Колибри'' Бач 

2. Народна библиотека „Вук Караџић“ Бач 

3.  ЈП ''Радио Бачка'' Бач 

4. ЈП „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач 

5. ЈП СРЦ „Бачка тврђава“ Бач 

6. МЗ Бач 

7. МЗ Б. Н. Село 

8. МЗ Бођани 

9. МЗ Вајска 

10. МЗ Плавна 

11. МЗ Селенча 

12. Фонд за помоћ школама 

13. Туристичка организација Општине Бач 

 

Планирање, припрема и доношење буџета, извршење буџета, задуживање и управљање дугом и 

извештавање уређено је на јединствени начин, Законом о буџетском систему и Законом о јавном дугу, 

на основу система јединствене буџетске класификације која обухвата: економску класификацију 

прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију и 

функционалну класификацију.  

Доношење Одлуке о буџету за 2011. годину – поступак и рокови припреме и доношење буџета 

утврђени су буџетским календаром у члану 31. Закона о буџетском систему и члан 14. Статута 

општине Бач. Одлука о буџету општине Бач за 2011. годину донета је на седници СО-е 16. децембра 

2010. године и објављена у „Службеном листу општине Бач“ бр. 11/10. Извршене су четири измене, и 

то на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2011. годину која је донета на седници 

СО-е Бач 09.02.2011. године и објављена у „Службеном листу општине Бач“ бр. 3/11,  Одлука о 

ребалансу Одлуке о буџету општине Бач за 2011. годину која је донета на седници СО-е Бач 

24.11.2009. године и објављена у „Службеном листу општине Бач“ бр. 7/11, Одлука о ребалансу 

Одлуке о буџету општине Бач за 2011. годину која је донета на седници СО-е Бач 26. Августа 2011. 

Године и објављена у „Службеном листу општине Бач бр. 9/11. Таквом Одлуком планирана су 

буџетска средства текуће године у износу од 573.891.253,99 динара.  

 Извршење Одлуке о буџету општине Бач за 2011. годину – након ступања на снагу Одлуке о 

буџету општине Бач за 2011. годину приступило се њеном извршавању. У складу са чланом 54. и 56. 

Закона о буџетском систему, члановима 5., 6., 7. и 10.  Одлуке о буџету општине Бач за 2011. годину и 

одобреним апропријацијама, корисници буџета су вршили преузимање обавеза у складу са одобреном 

наменом. Издаци из буџета се заснивају на књиговодственој документацији. 

 Сходно чл. 69. Закона о буџетском систему у току 2011. године вршене су промене 

апропријација по основу распореда средстава текуће буџетске резерве, а по основу Решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве донетих од стране председника општине Бач.   



31. јул  2012. године                    „ Службени лист општине Бач“                           број 14. – страна  182 

 

 

 

О П Ш Т И   Д Е О 

 

 Одлука о буџету општине Бач за 2011. годину планирана је обиму буџета у износу од 

573.891.253,99 динара који се састоји од: 

- уступљених и изворних примања буџета Општине Бач у износу од 252.042.472,14 динара, 

- трансфери од других нивоа власти у корист општине у износу од 288.114.599,99, 

- остали извори новчаних средстава-пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

33.734.181,86 динара. 

 

I   П Р И М А Њ А 

 Укупно остварена буџетска средства у 2011. години износе 280.373.908,51 динара или 48,88 % у 

односу на годишњи план који је 573.891.253,99 динара, а састоје се из: 

- извор финансирања 01 (изворни приходи буџета) остварени у износу од 157.331.847,64 

динара; 

- извор финансирања 07 (донације и трансфери од осталих нивоа власти) остварени у износу 

од  89.307.879,01 динара и  

- извор финансирања 13 (пренета средства из претходне године) остварена у износу од  

33.734.181,86  динара; 

 Текући приходи  категорије 71 (порези), приходи категорије 74 (други приходи – од имовине, 

казне и таксе) остварени су у износу 157.494.481,12 динара или 62,49% у односу на укупан план. 

 Трансферна средства категорија 73 (трансфер од других нивоа власти) остварени су у износу од 

89.307.879,01 динара или 31% у односу на на укупан план. 

 Пренета средства из ранијих година пренета су у наредну годину у складу са чланом 5. Одлуке о 

завршном рачуну буџета општине Бач за 2011. годину у износу од 33.734.181,86 динара.  

 У Табели 1. дат је преглед плана и остварења прихода и примања за период 01.01. до 31.12.2011. 

године: 

 Табела 1.:  
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II   И З Д А Ц И  
 

Издаци буџета општине Бач су у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету 

општине Бач за 2011. годину, класификовани према организационој, функционалној и економској 

класификацији. 

У односу на годишњи план од 573.891.253,99 динара издаци су реализовани у износу од 

280.536.541,99 динара или 48,88% у односу на годишњи план. 

У Табели 2. дат је приказ извршења расхода по органима буџета општине Бач: 

Табела 2. 

 
У табели 3.дат је преглед расхода по основним наменама, и то у колони 5. Приказан је проценат 

извршења расхода (кол.5) у односу на план расхода (кол.4), а у колони 7. Приказана је структура 

извршења расхода у односу на укупно извршене расходе приказане у кол.5. 
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У табели 4. Дат је преглед извршења расхода по економским класификацијама и то у кол.9 

проценат извршења расхода (кол.8) у односу на план расхода (кол.7), а у кол.10 приказана је 

структураизвршења расхода у укупно извршеним расходима приказаних у кол.8. 
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У оквиру раздела 1. Општинска управа дат је преглед расхода по индиректним корисницима, и 

то: 

-глава 01 Председник, општинско веће и СО-е – 20.359.150,22 динара, 

- ек.кл.411 и 412 – 1.880.514,24 динара за плату председника СО-е Бач, 

- ек.кл. 416 – 2.039.707,00 динара за исплату накнада члановима Општинског већа, дневнице за 

чланове Комисије за издавање пољоп.земљишта у закуп, Комисије за категоризацију деце ометене у 

развоју, Комисије за рушење објекта, Комисије за технички преглед објекта, Комисије за статутарна 

питања, Савет за привреду, Савет за урбанизам, Комисије за кадровска и администр.питања, Комисије 

за оцену студије о процени утицаја на животну средину, Комисије за повраћај одузетог земљишта, 

- ек.кл. 417 – 2.771.039,00 динара за исплату накнада заменика председ. и подпредсед. СО-е, 

накнада заменика председника Општине, накнада секретару СО-е, дневнице за одборнике СО-е Бач, 

одборничке клубове ДС, РС, СПС и ПУПС, ДСС и за председнике одборничких група, 

- ек.кл 423 – 340.375,00 динара за трошкове репрезентације 

- ек.кл.425 – 88.938,04 динара за трошкове одржавања и сервис аута, поправка сигнализације, 

- ек.кл.426 – 977.923,00 динара за трошкове горива -бензина, моторно уље, акумулатор, филтер, 

баланс и оптика гума 

-ек.кл. 451- 12.100.902,74 динара за ЈКП“Тврђава“ Бач зараде за два запослена радника на 

скелском прелазу према Вуковару, камион аутосмећар, акција „Очистимо Србију“, 

- ек.кл.  472-  15.649,20 динара књиге за носиоце Вукове дипломе општине Бач 

- ек.кл.481 – 144.102,00 динара за чланарину Сталне конференције градова и општина Београд, 

 

 

-глава 02 Комис. за спровођење комас.у ко Селенча- 27.417.745,20 динара, 

- ек.кл.423 – 1.477.054,00 динара за дневнице члановима стручне комисије за спровођење 

поступка комасације као и ангажована лица за административне послове, трошкове репрезентације, 

- ек.кл.424 – 25.841.571,20 динара за трошкове радова на одводњавању-израде каналске мреже и   

за трошкове реализације радова на уређењу атарских путева и дислокацији атарских путева у поступку 

комасације, за израду елабората и трошкове надзорног органа на овим радовима. За ове радове  

средства су обезбеђена од стране Покр.секрет. за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 

- ек.кл.485 – 99.120,00 динара – бушење бунара 

 

-глава 03 Трансакције јавни дуг – 9.191.014,48 динара, 

-ек.кл. 441 – 2.768.435,66 динара за камату, 

-ек.кл. 444 – 55.583,94 динара за негативне курсне разлике, 

-ек.кл. 611 – 6.366.994,88 динара за отплату кредита; 
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-глава 04 и 05 Општинска управа са резрвом- 66.790.066,40 динара, 

-ек.кл. 411 и 412- 30.709.642,44 динара, за плате председника општине, начелника општинске 

управе и запослених радника, 

-ек.кл. 413 – 411.027,49 динара- тр.превоза радника на посао и са посла (месечне карте), 

-ек.кл. 414 – 1.390.960,68 динара- за плате две раднице које се налазе на породиљском 

боловању, накнада плате раднице која се налази на боловању преко 30 дана 

-ек.кл. 415 –  471.329,00 динара - трошкови превоза на посао и са посла (исплата у готовини), 

- ек.кл. 421 – 8.943.385,73 динара - за трош. провизије, ел.енергије, лож-уља, огревнo дрво за 

месне канцеларије,  комуналних услуга, телефона, поште-достава, осигурања, трошкови интернета, 

- ек.кл. 422 – 491.154,00 динара- за трошкове дн.за сл.пут у земљи и иностранству, смештаја на 

сл.путу, превоза, путарина, 

- ек.кл. 423 – 2.642.496,18 динара - услуге одржавања софтвера (за локалну пореску 

администрацију, рачуноводство, матичну службу, пријемну канцеларију) и видео надзора, котизација 

за семинаре, услуге штампања публикације,  тр.за параграф, адвокатске услуге, тр.ревизије, тр.објаве 

огласа у Сл. Гласнику (за јавне набавке), 

- ек.кл. 424 – 4.755.385,86 динара-  накнаде за издавање листа непокретности из РГЗ-а, 

геодетске услуге, рушење објекта, рушење и изградња ограде, Воде Војводине пренос по репрограму 

2010., мртвозорство 

-ек.кл. 425 – 515.897,16 динара- за трошкове одржавања зграде општинске управе и заједничких 

органа у Бачу, одржавање биротехничке опреме (тонери за штампаче, копир апарат) и опреме за 

комуникацију, 

- ек.кл. 426 – 1.559.263,05 динара- за канцеларијски материјал, обрасци и уверења, стручна 

литература за запослене (правне базе, Службени Гласник Р Србије, просветни преглед, рач.пракса), 

пиће, сред.за чишћење и хигијену, ситан инвентар, израда печата, 

- ек.кл. 482 – 26.138,00 динара трошак за регистрацију аута (таксе), 

-ек.кл. 483 – 9.703.170,69 динара- трошкови другостепеног поступка пред Врховним судом 

Србије по ревизији 

- ек.кл. 512 – 784.836,62 динара -  набавка канцеларијског намештаја, штампачи, мреже, 

рачунарска опрема,  телефонски апарат, 

 ек.кл. 515 -  1.353.460,00 динара за легализацију софтвера, 

- 474      Пројекат – изградња капацитета људских ресурса у опш.Бач – 1.031.919,50 динара 

 ек.кл.421 – 7.773,50 динара – стални трошкови 

 ек.кл.423 – 1.024.146,00 динара – услуге по уговору, тренери, менаџери, стручни експерти 

- 412       Општи послови по питању рада – 2.000.000,00 динара 

Ек.кл.465 – 2.000.000,00 динара – дотације и трансфери, реализација политике 

запошљавања 

 

-глава 06 Основно образовање – 42.084.621,21 динара: 

- ек.кл. 423 – 3.623.302,00 динара- за превоз ђака основне школе(на релацијама Бач-М.Бач и 

Берава-Жива–Вајска), превоз деце специјалног одељења у Б.Паланци (Бач,Вајска,Бођани и БН Село) 

као и такси превоз на релацији Бач- Нови Сад за дете оболело од мултиплесклерозе, 

 

- ек.кл.463 ОШ “В.Караџић“ Бач – 8.784.413,04 динара за трошкове: 

- ек.кл.413 – 114.749,50 динара - тр.за превоз на посао и са посла 

- ек.кл. 414 – 192.616,00 динара – социјална помоћ, јубиларна награда 

- ек.кл.415 – 247.418,60 динара – накнада трошкова за запослене 

- ек.кл.421 – 7.695.172,78 динара – трошкови платног промета, трош.елек.енергије, мазут,   

трош.за услуге водовода и канализације, трош.телефона, осигурање опреме 

- ек.кл.422 – 54.783,00 превоз ученика 
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- ек.кл.423 – 31.610,00 динара – трош.за усл.информисања , угоститељске услуге, остале опште 

услуге 

- ек.кл.425 – 301.905,16 динара – трош.за поправку елек.инсталација, централно грејање , текуће 

поправке и одржавање 

- ек.кл.426  - 146.158,00 динара – трош.за канцеларијски материјал, материјал за образовање , 

материјал за одржавање хигијене , храна и пиће 

 

- ек.кл.463 ОШ“А.Шантић“ Вајска – 9.583.185,68 динара – за трошкове: 

- ек.кл.415 – 818.195,51 динара – накнада за превоз на посао 

- ек.кл.416 – 148.014,55 динара – исплата јубиларних награда 

- ек.кл.421 – 4.668.660,92 динара – за трош: платног промета (186.876,02 дин.), огрев 

(3.529.392,03 дин.), електричне енергије (530.716,73 дин.), комуналне услуге (148.088,18 дин.), услуге 

комуницирања (46.908,71 дин.), осигурања (226.679,25 дин.), 

- ек.кл.422 – 177.850,00 динара – остали трошкови путовања 

-ек.кл.423 – 209.130,79 динара - компјутерске услуге (73.516,60 дин.), репрезентација (30.334,19 

дин.), семинари (78.000,00 дин.), конкурси (17.280,00 дин.), стручни испит (10.000,00 дин.) 

-ек.кл.424 – 73.558,00 динара -  санитарни преглед и обука радника, 

-ек.кл.425 -  3.332.618,00 динара – трошкови попрвки 

-ек.кл.426 – 111.092,11 динара - канцеларијски материјал (50.512,80 дин.), материјал за 

одржавање хигијене (60.579,31 дин.), 

-ек.кл.472 – 16.275,80 динара – помоћ за ученике 

-ек.кл.512 – 27.790,00 динара – машине и опрема 

 

- ек.кл.463 ОШ“Ј.Колар“ Селенча – 15.567.901,34 динара 

- ек.кл.413 – 60.151,43 динара – трош.за месечне карте 

- ек.кл.415 – 473.950,75 динара – трош.за превоз радника 

- ек.кл.416 – 326.618,89 динара – јубиларна награда 

- ек.кл.421 – 1.712.018,05 динара – за трош.ПТТ услуга, комун.услуга, трош.елек.енергије, 

трош.осигурања, трош.провизије, трош.за огрев , трош.интернета 

- ек.кл.422 – 134.000,00 динара – трош.за превоз ученика 

- ек.кл.423 – 35.411,39 динара -  за трош.репрезентација, трош.оглашавања тендера 

- ек.кл.424 – 288.750,00 динара – трош.за заштиту животне средине, трош.за специјализоване 

услуге 

- ек.кл.426 – 198.237,71 динара – трош.канцеларијског материјала, трош.хигијене , матер.за 

образ, потрошни материјал 

- ек.кл.512 – 12.117.673,05 динара – изградња спортске сале 

-  

- ек.кл.463 ОШ“И.Л.Рибар“ Плавна – 2.650.336,54 динара 

 ек.кл.415 – 392.843,00 динара за превоз радника 

 ек.кл.416 – 28.616,00 динара – јубиларна награда 

 ек.кл.421 – 1.978.093,44 динара – за трош.провизије , енер.услуге , трош.комуналних 

услуга , трош.телефона 

 ек.кл.422 – 44.000,00 динара – трошкови превоза ученика 

 ек.кл.423 – 43.008,00 динара – трош.котизације за семинаре 

 ек.кл.425 – 88.799,89 динара – текуће поправке и одржавање 

 ек.кл.426 – 74.976,16 динара – трош.канцеларијског материјала, трош.материјала за 

одржавање хигијене 

  

 ек.кл.463 ОШ“М.Пијаде“ Б.Н.Село – 1.875.482,61 динара- 

1. ек.кл.415 – 349.371,00 динара  трош.доласка на посао 
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2. ек.кл.421 – 1.439.153,32 динара - трош.платног промета, елек.енер, комуналне услуге, 

трош.телефона , трош.угља , трош.осигурања 

3. ек.кл.422 – 14.000,00 динара -  трош.превоза ученика 

4. ек.кл.423 – 2.860,00 динара – услуге по уговору 

5. ек.кл.424 – 2.000,00 динара – трошковисанитарног прегледа 

6. ек.кл.425 – 63.674,29 динара – трош.за Смарт картице, трош.поправке и одржавања 

опреме , трош.читача картице 

7. ек.кл.426 – 4.424,00 динара – за трош.канцеларијског материјала, трош.стручне 

литературе 

 

-глава 07  Средње образовање – 17.299.814,41 динара, 

- ек.кл. 423 – 4.499.804,00 динара за учешће у трошковима превоза ђака средњих школа и 

смештај деце у ђачки дом у  Сомбору, 

 

- ек.кл. 463 – Пољопривредна школа – 1.167.010,41 динара: 

- ек.кл.413 – 61.550,00 динара - тр.превоза на посао и са посла, 

- ек.кл.415 – 479.914,00 динара -  накнада тр.за запослене, 

- ек.кл.416 – 57.232,00 динара – јубиларна награда 

- ек.кл.421 – 246.732,88 динара - тр.платног промета, тр.ел.енергије, комунални трошкови, 

тр.телефона , осигурање опреме 

- ек.кл.422 – 79.000,00 динара - превоз ученика, 

- ек.кл.423 – 19.270,00 динара – трош.репрезентације 

- ек.кл.424 – 14.160,00 динара – остале специјализоване услуге 

- ек.кл.425 – 17.780,00 динара – текуће поправке и одржавање 

- ек.кл.426 – 122.952,71 динара - трош.за канцеларијски материјал 

- ек.кл.512 – 68.418,82 динара – улагања у основна средства 

 

-ек.кл. 472 – 11.633.000,00 динара за стипендија ђака средње школе и студената са територије општине 

Бач ; 

 

-глава 8  ПУ „Колибри“ Бач – 24.731.790,28 динара – трош.за: 

- ек.кл. 411 и 412 – 18.474.728,00 динара за плате запослених радника, 

- ек.кл. 413 – 99.688,00 динара- тр. за месечне карте запослених, 

- ек.кл. 414 – 549.790,00 динара – социјална давања запосленима 

- ек.кл.421– 2.387.481,44 динара -  за тр. платног промета , елек.енергију , лож уље , комуналне 

услуге , услуге комуникације 

- ек.кл. 422 -  тр.путовања 110.500,00 динара 

- ек.кл. 423 – 133.373,78 динара – тр.образовања и усавршавања, на трошкове репрезентације 

- ек.кл. 424 - 91.462,50 динара – тр.здравствене заштите – инспекције и анализе, санитарни 

прегледи. 

- ек.кл.425 – 152.478,65 динара – тр.текуће поправке и одржавање 

- ек.кл. 426 – 141.117,74 динара за тр.материјала 

- ек.кл. 472 – 2.081.924,02 динара – накнаде из буџета за децу и породицу 

- ек.кл. 511 – 509.246,15 динара – трош.за зграде и грађевинске објекте 

 

-глава 09  Народна библиотека „В.Караџић“ Бач- 8.167.001,01 динара,  извршење расхода: 

- ек.кл. 411 и 412 – 2.595.908,00 динара -  за плате запослених радника, 

- ек.кл. 413 – 76.237,83 динара -   за тр.месечних карата запослених радника, 

- ек.кл. 414 – 31.000,00 динара – социјална давања запосленим 

- ек.кл. 421 – 3.503.798,04 динара - за тр. услуге телефона, услуге ел.енергије, комуналне 

услуге, грејање. 
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-ек.кл.422 – 5.000,00 динара – тр.дневница на служ.путу 

- ек.кл. 423 –  716.898,31 динара - тр. за  компјутерске услуге, услуге штампања, услуге 

информисања јавности, усл.одржавања хигијене, трош.репрезентације. 

- ек.кл. 424 – 735.093,00 динара -  услуге културе које обухватају услуге учесника културно-

забавног програма-музичких група, певача, глумаца, књижевника, смотре рецитатора и фолклорних 

ансамбла и трош.биоскопа. 

- ек.кл. 425 – 178.000,00 динара - за тр.одржавања централног грејања, елек.инсталација, опреме 

за културу 

-ек.кл. 426 –  33.964,83 динара - за тр.канц.материјала, издатке за гориво, материјал за 

одржавање хигијене, трош.потрошног материјала 

-ек.кл. 512 – 151.468,99 динара – за тр.опреме – набавка рачунарске опреме, 

-ек.кл. 515 – 139.632,01 динара – за тр. нематеријална имовина – набавка књига у библиотеци 

 

 

Остале организације области културе – 2.957.451,99 динара, 

 

- ек.кл. 481 – КУД“Младост“ Бач – 806.000,00 динара за трошкове кореографа и корепетитора, 

тр.диригента, организација дечијег међународног фестивала „Ала волем коло да играм“ у сарадњи са 

кулурним друштвима „Милета Протић“ из Товаришева и ГКУД „Коста Абрашевић“ из Бачке Паланке, 

 

- ек.кл. 481 – Хор „Невен“ Бач – 90.800,00 динара за трошкове учествовања на Међународном 

фестивалу. 

 

- ек.кл. 481 – КУД“Јан Колар“ Селенча – 72.500,00 динара за трошкове постављања 

сценографије за позоришну представу аматерског позоришта, трош.за реализацију културно – 

уметничког програма поводом обележавања традиционалних машкара. 

 

- ек.кл. 481 – Хор „Звона“ Селенча – 155.777,42 динара за трошкове регистрације возила комби 

транзит за потребе чланова 

 

- ек.кл. 481 – Хор “Озвена” Селенча – 45.000,00 динара 

 

- ек.кл. 481 – ХКУД „Дукат“ Вајска – 21.209,44 динара за трошкове две веће манифестације и 

то: традицијске машкаре у Вајској и „Шокци и баштина“ . 

 

- ек.кл. 481 – ХКУПД „Мостонга“ Бач – 35.000,00 - трошкови организације “Шокачког бала”. 

 

- ек.кл. 481 – ХКУПД „Матош“ Плавна – 45.590,00 динара  за трошкове услуге штампе 

 

- ек.кл. 481 – МКУД „Уњи Бернандин“ Бач – 45.000,00 динара- тр.аутобуског превоза деце на 

такмичење у Бечеј, остали трошкови 

 

- ек.кл.481 – ХКПУ „Зора“ – 41.580,00 динара – трош.за: стаклорезац и прет.часописа 

 

- ек.кл.481 – МКУД „Различак“ Вајска 49.000,00 динара – превозни трошкови 

 

- ек.кл. 481 – Матица словачка у Југославији 50.000,00 динара 

 

- ек.кл. 481 – Фонд за очување културно историске баштине Векови Бача – 1.499.995,13 динара 

– трош.чишћења и раскрчивања дворишта у Цврчку, кошење, хумусовање, утовар и одношење  шута 

на депонију. 
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-глава 10 ЈП“Радио Бачка“ Бач- 3.210.110,47 динара, извршење расхода: 

- ек.кл. 411 и 412  –  2.428.232,37  динара - тр. за плате запослених радника, 

- ек.кл. 413 – 34.546,25 динара -  за тр. превоза запосленог радника –месечна карта, 

- ек.кл.414 – 15.000,00 динара – социјална давања запосленима обухвата помоћ у случају смрти 

члана породице једног запосленог радника 

- ек.кл. 415 –47.156,83 динара -  за тр. превоза запосленог радника на релацији Оџаци-Бач - 

Оџаци 

- ек.кл. 421 – 480.129,90 динара -  тр. комун.услуга, платног промета, телефона 

- ек.кл. 423 – 148.819,50 динара - тр. музичких права – Sokoj i OFPS 

- ек.кл. 424 – 3.422,00 динара – специјализоване услуге обухватају трош.одржавања фискалне 

касе 

- ек.кл. 425 – 13.116,00 динара - тр. за текуће поправке и одржавање елек.инсталација, поправке 

и одржавање путничког аутомобила као и административне опреме 

- ек.кл. 426 – 39.687,62 динара - за трошкове канцеларијског материјала, издатке за гориво, 

матер.за одржавање хигијене, потрошни материјал 

 

 

-глава 11 Физичка култура Спортски савез Општине Бач- 6.921.344,11 динара, и то за рад 

спортског савеза  и за спортске клубове 

 

-глава 12 ЈП СРЦ „Бачка Тврђава“ Бач- 2.348.282,12 динара,  извршење расхода: 

1. ек.кл. 411 и 412 – 1.735.135,00 динара - тр. за плате запослених радника, 

2. ек.кл. 421 – 556.397,12 динара -  тр. комуналија 

3. ек.кл. 425 – 10.600,00 динара – трош.одржавања хале и тениских терена 

4. ек.кл. 426 – 46.150,00 динара – трош.матер.за одржавање хигијене и осталог 

потрошног материјала 

 

-глава 13  Социјална заштита- Центар за социјални рад Бач- 2.395.493,15 динара : 

- ек.кл.411 – 613.000,00 динара - за плату запослених 

- ек.кл.412 – 110.000,00 динара – доприноси на терет послодавца 

- ек.кл.421 – 105.000,00 динара – стални трошкови 

- ек.кл. 423 – 45.000,00 динара –  услуге по уговору 

- ек.кл. 425 – 55.000,00 динара –  текућепоправке и одржавање 

- ек.кл. 472 – 1.467.493,15 динара – пог.трош.социјално угрожених лица, тренутне социјалне 

помоћи 

 

-глава 14  ЈП''Дирекција за изградњу општине Бач''-  34.468.954,71 динара,  извршење расхода:  

-  ек.кл. 411 и 412 – 6.140.621,00  динара за плате запослених радника, 

-   ек.кл.421 – 120.000,00 динара - представља провизију Трезора за обављање платног промета. 

-      ек.кл. 423 – 3.833.095,79 динара за: 

-   Трошкови прикључка ел.инсталација пословног простора у Плавној 

-    Трошкови прикључка ел.инсталација пословног простора у склопу Економије I 

-    Трошкови новогодишње декорације (дела рачуна) 

-    Трошкови израде сигурносне ограде поред Калварије 

-    Трошкови изградње монтажно-бетонске ограде на месном гробљу у Вајској 

-    Трошкови набавке парковских клупа 

-    Трошкови  санација депонија у Бодјанима и Вајској 

-    Трошкови изводјења земљаних радова на платоу бачке Тврђаве 

-    Трошкови машинског ископа канала за одводјење атмосферских вода у Вајској и Бачу 

-    Трошкови изводјења земљаних радова на уредјењу комплекса око језера “Провала“ у Вајској 
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-    Трошкови израде и постављања надстрешница за тушеве и санација санитарног чвора на 

језеру „Провала“ у Вајској 

 

-  ек.кл.424 -  12.175.493,14 динара : 

- Трошкови кошења траве и растиња на банкинама локалних путева општине Бач 

- Трошкови дежурства зимске службе за период јануар – март 

-  за комуналну хигијену 

- Трошкови набавке садног материјала 

- Трошкови одржавања пружних прелаза за 2010.годину 

- Трошкови израде пројекта пешачке стазе од ул.Николе Тесле до ул. Бачке 

-Трошкови израде пројектно-техничке документације за подизање  пољозаштитних појасева на 

територији општине Бач 

- ек.кл.511 – 12.043.944,78 динара: 

-  трошкове ел.енергије спортске дворане за децембар 2010.године. 

-Трошкови давања мишљења ЈП „Воде Војводине“ за изградњу обилазнице око насеља 

-Трошкови изградње саобраћајница у ул. ЈНА и ул. А.Цесарца  

-Трошкови поправке пешачке стазе код малог моста у Бачу 

-Трошкови изградње паркиралишта у ул. Змај Јовина у Бачу 

-   трошкови надзора над санацијом водоснабдевања у насељу Селенча. 

-ек.кл.541 – 155.800,00 динара – издаци за природну имовину 

 
-глава 15  Туристичка организација општине Бач – 2.076.559,74  динара : 

-ек.кл. 411 и 412 – 744.773,27 динара за плату радника, 

-ек.кл. 413 – 11.232,00 динара – тр.за: превоз на посао и са посла 

-ек.кл. 421 – 72.645,45 динара -за трошкове платног промета, тр. ПТТ услуга, 

-ек.кл. 422 – 52.876,00 динара- за  тр: дневница за путовање у земљи, путни трош.за 

служ.путовања у земљи, превоз у јавном саобраћају 

-ек.кл. 423 – 890.943,96 динара- за тр. за услуге превођења, рачуноводствене услуге, 

административне услуге, компјутерске услуге, котизација за семинаре, услуге штампе публикација, 

услуге информисања јавности, остале опште услуге. 

-ек.кл.424 – 231.436,00 динара – специјализоване услуге 

-ек.кл.425 -  8.495,00 динара – текуће поправке и одржавање 

-ек.кл. 426 – 64.158,06 динара -за  тр. канцел.материјала, тр. стручне литературе, остали 

материјал 

 

-глава 16  Месне заједнице укупно  29.860.650,28 динара,  извршење расхода 

- МЗ БАЧ: - 11.997.495,88 динара : 

-ек.кл. 411 и 412  – 752.389,02 динара -  тр.за плате секретара 

-ек.кл.417 -  42.469,80 динара – накнада члановима савета 

-ек.кл. 421 – 2.382.047,35 динара -  тр.за: платни промет ел.енергију, комуналне услуге , услуге 

комуникације, осигурање, ПТТ услуге, трош.одржавања јавне расвете и зграде. 

-ек.кл.423 – 1.609.032,96 динара - тр.за: пољочуварске службе, рад комисија и репрезентација 

-ек.кл.424 – 2.599.398,98 динара -  уређење атарских путева - отреснице, уређење депонија, 

орезивање стабала, санација и копање канала, садња садница, геодетске услуге, цеви и 

измуљавање канала 

-ек.кл.425 – 27.350,00 динара – ситне поправке 

-ек.кл.426 – 229.893,95 динар –  трош.канцеларијског материјала, хтз опрема, гориво за 

косачице, материјал за одржавање опреме за кошење. 

-ек.кл.481 – 468.707,14 динара – утршено на КУД „Младост“, КЛУБ „Херкулес“, ХОР 

„Невен“... 

-ек.кл.511 – 3.579.793,92 динара – изградња паркинга за зелену пијацу... 
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-ек.кл.512 – 181.000,00 динара – набавка два велика контејнера за отпад 

-ек.кл.513 – 125.412,76 динара – купљено озвучење са опремом за две капеле. 

 

- МЗ БОЂАНИ: -  3.047.450,25 динара : 

- ек.кл. 411 и 412 – 646.644,00 динара- за плате секретара, 

- ек.кл.421 – 576.082,47 динара: 

- трошкови електричне енергије 

- одржавање јавне расвете 

- Минел реконст.јав.расвете 

- комуналне услуге 

- услуге комуникација (телефон) 

- трошкови осигурања 

-ек.кл.423 – 479.987,90 динара Остале опште услуге : Сингер-Сингер 

Агенција Идеја Бач , Слован Селенча , Саобраћај Оџаци 

-ек.кл.424 – 566.890,40 динара - Специјализоване услуге: ДОО Слован (отресишта) , Сингер-

Сингер....(орезивање дрвећа и чишћење пропуста) 

-ек.кл.425 – 184.166,00 динара - Текуће поправке и одржавања (Електро Таре ) 

-ек.кл.426 – 65.334,48 динара - Канцеларијски и потрошни материјал 

-ек.кл.511 - 528.345,00 динара - Отресиште код Манастир (Багер-Промет) 

 

 

- МЗ БНС: 3.129.441,99 динара: 

- ек.кл. 411 и 412  – 602.010,98 динара- за плате секретара, 

- ек.кл. 421 – 544.346,87 динара – тр.за: платни платни промета, тр.ел.енергије, комуналне услуге, 

тр.телефона. 

- ек.кл. 423 –495.943,28 динара  – тр.за: административне услуге вођења књига, трошкове 

пољочуварске службе. 

 ек.кл. 424 – 264.363,56 динара – тр.за: чишћење депонија смећа („Цица“ Бођани) и одржавање 

гробља (Омладинска задруга), као и услуге надзора молерско-фарбарских радова. 

- ек.кл.425 – 589.318,06 динара – текуће поправке и одржавање - Односи се на поправку зграде 

Месне заједнице, фасадно-молерске радове на објекту 

- ек.кл. 426 – 32.213,00  динара – Трошкови канцеларијског материјала и материјала за постављање 

лавабоа у просторији зграде 

- ек.кл.481 – 25.783,84 - трансфери 

- ек.кл. 495 – 575.462,40 динара  динара - Трошкови изградње отресишта на атарским путевима 

 

 

- МЗ ВАЈСКА :  – 2.766.392,53 динара  тр.за: 

- ек.кл.411 – 530.296,26 динара - за плате секретара 

- ек.кл.412 – 94.923,04 динара – социјални доприноси 

- ек.кл.421 – 1.033.132,83 динара -  тр.ел.енергије, комуналне услуге, тр.телефона 

- ек.кл.423 – 15.650,00 динара – услуге надзорног органа 

- ек.кл.424 – 1.092.390,40 динара – трош.пољочуварске службе, изградња отресница 

. 

МЗ ПЛАВНА : - 3.074.975,30  динара тр.за: 

- ек.кл.411 – 596.372,00 динара - плате секретара, 

- ек.кл.412 – 106.751,00 динара – социјални доприноси 

-е к.кл.421 – 429.995,18 динара - енергетске услуге, телефон и даљинско очитавање фискалне 

касе , комуналне услуге, огрев. 

- ек.кл.423 – 620.834,28 динара – трош.за вођење пословних књига, послови комуналног 

радника, 
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- ек.кл.424 – 139.350,00 динара – кићење центра за празнике, надзор отресишта, орезивање 

стабала на јавним површинама, сточно гробље 

- ек.кл.425 – 37.235,37 динара – текуће поправке и одржавања 

-ек.кл.426 – 75.009,06 динара -  канцеларијски материјал 

- ек.кл.481 – 105.400,00 динара - трансфери 

- ек.кл.495 – 964.028,41 динар – трош.изградње отресишта и сале ватрогасног дома , моторна 

леђна прскалица 

 

 

 

МЗ СЕЛЕНЧА : 5.844.894,33 динара - тр.за: 

-ек.кл. 411 и 412 мз Селенча  – 785.979,44 динара за плате секретара, 

-ек.кл. 421 – 1.213.977,52 динара - тр.за: ел.енергију, сушени угаљ , комуналне услуге, услуге 

комуникације, интернет , тр.осигурања имовине . 

-ек.кл. 423 –33.250,00 дин. – услуге надзора -  отреснице 

-ек.кл. 424 – 2.962.470,73 динара -  тр.за: бехатон у парку, израда отресница, пољочуварска 

служба , орезивање и рушење стабала 

-ек.кл. 425 – 512.678,52 динара -  тр.за: рачунарску опрему, светиљке у парку,                 ДК – 

осигурачи за ел.таблу, јавна расвета 

-ек.кл. 426 – 87.254,00 динара -  тр.за: канцеларијски материјал , висеће корпе у парку 

-ек.кл. 481 – 249.284,12 динара -  тр.за: ФК “Кривањ” Селенча. 

 

-глава 17  Дом здравља Бач укупно  - 1.635.204,80  динара - тр.одржавања информационог 

система, орезивање дрвећа 

-глава 18  Дотације невладиним организацијама укупно -   5.619.718,64 динара : 

 

- ек.кл.481 – Црвени крст – 95.497,20 динара – трош.канцеларијског материјала, 

књиговодствене услуге, трош.регистрације  и поправка аутомобила, превоз ученика, трош.за гориво, 

основни трош, храна и пиће. 

 

- ек.кл. 481 – Удружење жена „Колевка Бачке“ Бач – 170.235,00 динара-  трош.за електро 

радове, трош.за редовне активности 

 

- ек.кл.481 – Удружење жена „Рука Руци“ Плавна- 49.833,86  динара – трош.за редовне 

активности 

 

- ек.кл. 481 – Удружење жена „Сунцокрет“ Вајска 20.000,00 динара за трошкове редовне 

активности 

 

- ек.кл. 481 – Удружење жена „Ђердан“ Бођани 22.000,00 динара за трош.књиговодствених 

услуга и аутобуски превоз до Сомбора 

 

- ек.кл. 481 – Удружење жена „Плавна“ Плавна – 38.000,00 динара за трош.редовне активности 

 

- ек.кл. 481 – Културно етнолошки клуб „Искон“ Бач – 35.000,00 динара – за трошкове редовне 

активности 

 

- ек.кл. Клуб младих „УМ“ Бач- 2.106,00 динара за интернет 

 

- ек.кл. 481- Удружење грађ.рома и румуна „Младост“ Вајска 28.000,00 динара- тр. 

књиговодствених услуга, трош.хране и пића за обележавање 8.марта 
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- ек.кл. 481- Удружење пензионера- 10.420,13 динара за  тр. канцеларијског материјала, трош.за 

елек.енергију 

 

- ек.кл.481- Савез мултиплесклерозе – 86.122,00 динара за куповину  лекова, хране и пића, 

трош.лечења 

 

- ек.кл. 481 –„Друштво за борбу против шећерне болести општине Бач“ из Бача  80.000,00 

динара за редовне активности 

 

- ек.кл. 481 – Општински ватрогасни савез у износу од 175.036,07 динара- путни трошкови, 

котизација за три екипе на fire-festu, дневнице за седнице, књиговодствене услуге 

 

- ек.кл. 481 – ЗУКС “Петар Кочић” Бач – 45.000,00 динара за тр. Рачунарске опреме, за 

трошкове редовне активности 

 

- ек.кл. 481 – Удружење грађана „Трагови шокаца“ Бач – 20.000,00 динара – за трошкове 

редовне активности 

 

 

- ек.кл. 481 – УГ „Пријатељи деце Бача“ Бач – 40.000,00 динара – трош.превоза 

-  

-  ек.кл. 481 – Удружење младих „Ентер“ Бач – 60.000,00 динара – организовање ролеријаде 

по Бачу, турнир у кошарци, приказивање филмова 

 

- ек.кл. 481 – Удружење српско – руског пријатељства“Владивосток“ – 21.914,00 – трошкови 

куповине опреме 

 

- ек.кл. 481 – Савез инвалида рада Бач – 21.000,00 

 

- ек.кл. 481 – Савез слепих Војводине – 21.000,00 динара – организовање турнира у шаху 

 

- ек.кл. 481 – Дотације парламенрарним политичким странкама – 340.000,00 динара 

 

- ек.кл. 481 – Помоћ верским заједницама – 4.238.554,38 динара за црквене заједнице у 

општини Бач, и то: 

- Епархија православне црквене општине Бач - Иконостас 

- Словачка евангелистичка црква Селенча – озвучење за цркву 

- Римокатолички жупни уред “Светог Јурја” Вајска – поправка клупа у цркви, за изградњу и 

монтажу  ограде на месном гробљу у Вајској, аутобуски превоз 

- Римокатоличка црквене општина Свете Ане Бачко Ново Село – извођење радова на 

санацији цркве 

 

Глава 20 – Пољопривредам шумарство, лов и риболов – 119.000,00 динара 

- ек.кл. 424 – 119.000,00 динара – специјализоване услуге- уништавање предатора. 

 

 

Функционална класификација исказује податке по функционалној намени за одређену област и 

независна је од организације која ту функцију спроводи. Буџетски корисник може обављати 

активности у оквиру једне или више функција и имати више ознака функционалне класификације. 

Више буџетских корисника могу имати исту ознаку функционалне класификације. Функционална 
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класификација је у складу са класификацијом државних функција коју је донело Статистичко 

одељење- UNSD. У србији је GFS званично уведена 2002. године УСВАЈАЊЕМ Закона о буџетском 

систему и Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

У Табели 2. дат је преглед планираних и извршених расхода и издатака по функционалној 

класификацији: 

 

Табела 2. 

 

 
 

 
У Табели 3. дат је упоредни преглед извршења расхода и издатака буџета и приказана структура по основ-

ним наменама за 2010. и 2011. годину:  
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Табела 3. 
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У Табели 4. дат је преглед расхода приказаних у чл. 5 Одлуке о буџету општине Бач за 2011. 

годину, распоређених у оквиру раздела 1, глава 7, пренетих за основно и средње образовање у оквиру 

ек.кл. 463: 

Табела 4. 

 

 
 

 

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ 

НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2011. ГОДИНИ 

ТРАНСФЕРИ 

 

 

733154-текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 
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                                             Број: 011-71/2012-I 

                                                           Датум: 31.јула 2012. године 

                                                      Скупштина општине Бач 

                                Председник 

                                                   Лидија Шамановић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. јул  2012. године                    „ Службени лист општине Бач“                           број 14. – страна  207 

 

 

-95- 

 

ИЗВЕШТАЈ  

  о Извршењу буџета општине Бач  

 за период 01.01-30.06.2012. године 

 На основу чл. 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Р Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 

101/11) достављамо Вам  Извештај о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06. 2012. 

године (у даљем тексту: Извештај). 

 ПРИХОДИ  и ПРИМАЊА  

Укупно планирани буџетски приходи и примања Одлуком о Буџету општине Бач за 2012. 

годину  („Сл.лист општине Бач“, бр. 13/110, 3/12- у даљем тексту Одлука) износе 428.971.808,50 

динара, а остварење истих у периоду од 01.01-30.06.2012. године је 189.627.858,40 динара што 

представља 44,21 % у односу на план. 

 У Табели 1. приказан је укупан план и остварење прихода и примања по изворима, и то: у 

колони 5 проценат остварења прихода и примања (кол.4) у односу на план прихода и примања (кол.3):   

Табела 1. 

р.б. врста прихода и примања план остварење 
% остварење/план 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1 приходи од р.б 2-3 435.271.808,50 189.627.858,40 43,57 

2 уступљени и изворни 263.485.851,50 124.859.197,01 47,39 

3 

транс.др.нив.влас.у корист 

општине 171.785.957,00 64.768.661,39 37,70 

     

 

У Табели 2. дат је преглед плана и остварења прихода и примања по чл. 3 Одлуке за период 

01.01-30.06.2012. год., и то у колони 6 приказан је проценат остварења прихода и примања (кол. 5) у 

односу на план прихода и примања (кол.4), а у колони 7 приказана је структура остварења прихода и 

примања у односу на укупно остварене приходе и примања приказаних у кол.5.  

Табела 2.  
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
Укупно планирани расходи и издаци Одлуком износе 435.271.808,50 динара, а извршење истих у периоду 

од 01.01-30.06.2012. године је 175.702.271,54 динара што представља 40,37 % у односу на план.  

У Табели 3. дат је преглед извршења расхода и издатака по главама корисника Одлуке, и то у кол.6 прика-

зан је проценат извршења расхода у односу на план, а у кол. 7 приказана је структура расхода у укупном 

извршењу истих.  
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Табела 3. 

 

 

 
 

 

 

 
У Табели 4. дат је преглед извршења расхода и издатака по основним наменама чл.4. Одлуке, и то у 

колони 6. приказан је проценат извршења расхода (кол.5) у односу на план расхода (кол 4), а у колони 7 

приказана је структура извршења расхода у односу на укупно извршене расходе приказане у кол.3.  

 

Табела 4. 
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У Табели 5. дат је преглед извршења расхода по економским класификацијама чл. 5 Одлуке, и то у 

кол. 9 проценат извршења расхода (кол.8) у односу на план расхода (кол.7), а у кол.10 приказана је струк-

тура извршења расхода у укупно извршеним расходима приказаних у кол. 
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Табела 5 
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У оквиру раздела 1. Општинска управа дат је преглед расхода по индиректним корисницима, и то: 

 

-глава 01 Председник, општинско веће и СО-е – 9.621.465,51 динара, 

-функција 110 :  Председник, општинско веће и СО-е – 9.208.768,51 динара 

-ек.кл.411 и 412 – 969.315,82 динара за плату председника СО-е Бач, 

-ек.кл. 416 – 1.001.949,00 динара за исплату накнада члановима Општинског већа, дневнице за чланове 

Комисије за издавање пољоп.земљишта у закуп, Комисије за рушење објекта, Комисије за технички 

преглед објекта, Комисије за статутарна питања, Савет за привреду, Савет за урбанизам, Комисије за 

кадровска и администр.питања, 

-ек.кл. 417 – 1.433.113,00 динара за исплату накнада заменика председ. и подпредсед. СО-е, накнада 

заменика председника Општине, накнада секретару СО-е, дневнице за одборнике СО-е Бач, 

одборничке клубове ДС, РС, СПС и ПУПС, ДСС и за председнике одборничких група, 

-ек.кл 423 – 350.303,50 динара за трошкове репрезентације 

-ек.кл.425 – 5.300,00 динара за трошкове прања аутомобила 

-ек.кл.426 – 457.835,44 динара за трошкове горива, материјал за превозна средства 

-ек.кл. 451- 4.901.303,25 динара - за ЈКП“Тврђава“ Бач зараде за два запослена радника на скелском 

прелазу према Вуковару, санација пречистача отпадних вода у Бачу- израда улазног шахта  као и за 

замену центрифугалних пумпи и система управљања на водоводима у општини Бач (средства добијена 

од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство) 

-ек.кл.  472-  20.412,00 динара књиге за носиоце Вукове дипломе општине Бач  

-ек.кл.481 – 69.236,50 динара за чланарину Сталне конференције градова и општина Београд I  и II 

квартал 

 

- функција 160 : Опште јавне услуге неквалификоване  на другом  месту – 412.697,00 динара 

- ек.кл. 422 – 52.090,00 динара – за трошкове превоза изборне комисије,  

- ек.кл. 423 – 256.831,83 динара – ОИК пренос средстава, трошкови репрезентације, штампа гласачких 

листића 

- ек.кл. 426 – 103.775,17 динара – ОИК пренос средстава, канцеларијски материјал, гориво,  тонери за 

потребе ОИК-а 

 

 

-глава 02 Комис. за спровођење комас.у ко Селенча - 3.244.510,88 динара 

-ек.кл.423 – 1.064.626,00 динара за дневнице члановима стручне комисије за спровођење поступка 

комасације као и ангажована лица за административне послове,  

-ек.кл.424 – 2.173.684,88 динара за трошкове радова на одводњавању-израде каналске мреже и   за 

трошкове реализације радова на уређењу атарских путева, трошкове надзорног органа на овим 

радовима.  

-ек.кл. 426 – 6.200,00 динара – штампање, израда печата 

 

-глава 03 Трансакције јавни дуг – 4.767.776,67 динара 

-ек.кл. 441 – 1.302.524,55 динара – отплата камата домаћим кредиторима, 

-ек.кл. 611 – 3.465.252,12 динара – отплата главнице домаћим кредиторима 

 

 

-глава 04 и 05 Општинска управа са резрвом - 51.516.234,15 динара 

Функција 130 : Опште услуге – 36.862.053,73 динара: 

-ек.кл. 411 и 412- 17.986.677,97 динара, за плате председника општине, начелника општинске управе и 

запослених радника, 

-ек.кл. 413 – 232.076,00 динара- тр.превоза радника на посао и са посла (месечне карте), 

-ек.кл. 414 – 875.790,78 динара- за плате две раднице које се налазе на породиљском боловању, накнада 

радницима који се налазе на боловању до 30 дана 
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-ек.кл. 415 –  344.420,00 динара - трошкови превоза на посао и са посла (исплата у готовини), 

-ек.кл. 416 – 547.493,00 динара –  јубиларне награде за 2009., 2010., 2011. и 2012. годину 

-ек.кл. 421 – 5.008.007,75 динара - за трош. провизије, ел.енергије, лож-уља, огревнo дрво за месне 

канцеларије,  комуналних услуга, телефона, поште-достава, осигурања, трошкови интернета, 

-ек.кл. 422 – 152.320,00 динара- за трошкове дневница за службени пут у земљи и иностранству, 

смештаја на сл.путу, превоза, путарина, 

-ек.кл. 423 – 6.407.872,21 динара - услуге одржавања софтвера (за локалну пореску администрацију, 

рачуноводство, матичну службу, пријемну канцеларију) и видео надзора, котизација за семинаре, 

услуге штампања публикације,  тр.за параграф, адвокатске услуге,  тр.објаве огласа у Сл. Гласнику (за 

јавне набавке), за превоз ђака основне школе (на релацијама Бач-М.Бач и Берава-Жива–Вајска), превоз 

детета специјалног одељења у Б.Паланци са пратњом (Бачко Ново Село – Б.Паланка – Бачко Ново 

Село) као и такси превоз на релацији Бач- Нови Сад за дете оболело од мултиплесклерозе, превоза ђака 

средњих школа и смештај деце у ђачки дом у  Сомбору, суфинансирање трошкова превоза ученика 

средњих школа са територије општине Бач, 

-ек.кл. 424 – 2.582.042,76 динара-  накнаде за издавање листа непокретности из РГЗ-а, геодетске 

услуге, рушење објекта, рушење и изградња ограде, одводњавање за Воде Војводине , мртвозорство 

-ек.кл. 425 – 345.026,86 динара- за трошкове одржавања зграде општинске управе и заједничких органа 

у Бачу, одржавање биротехничке опреме ( копир апарат) и опреме за комуникацију, чишћење котлова, 

електро инсталације, текуће поправке 

-ек.кл. 426 – 1.417.503,05 динара- за канцеларијски материјал, обрасци и уверења, стручна литература 

за запослене (правне базе, Службени Гласник Р Србије, просветни преглед, рач.пракса), пиће, сред.за 

чишћење и хигијену, ситан инвентар, тонери за штампаче 

 

-ек.кл. 482 – 21.042,50 динара трошак за регистрацију аута (таксе), 

-ек.кл. 483 – 358.073,63 динара- трошкови другостепеног поступка пред Врховним судом Србије по 

ревизији 

-ек.кл. 511 – 335.490,00 динара – куповина некретнине (куће) 

            -ек.кл. 512 – 59.417,22 динара -  набавка канцеларијског намештаја, , мреже, рачунарска опрема,   

-ек.кл. 515 -  188.800,00 динара за легализацију софтвера, 

 

функција 040 – Социјална заштита – породица и деца – 13.057.500,00 динара 

ек.кл. 472 – 13.057.500,00 динара – ђачка и студентска стипендија,  помоћ мајкама за децу рођену у 

2012. години, 

функција 474  Пројекат – јавна свест у функцији заштите животне средине – 1.396.680,42 динара 

-ек.кл.423 – 1.396.680,42 динара – услуге по уговору (исплата хонорара за чланове пројектног тима из 

Бача, исплата преводиоца, исплата лица ангажованог на изради web  

функција 474 – Европски буквар за младе – 200.000,00 динара 

-ек.кл.423 – 178.300,00 – услуге по уговору – закуп сале за обуку, храна и пиће током обуке, хонорар за 

предавача, превоз учесника студијске посете 

-ек.кл.426 – 21.700,00 – материјал – материјал за обуку, штампа летака и копирање,штампа флајера 

 

-глава 06 Основно образовање – 19.051.077,69 динара: 

- ек.кл.463 ОШ “В.Караџић“ Бач – 6.472.373,87 динара за трошкове: 

- ек.кл.413 – 143.162,70 динара - тр.за превоз на посао и са посла 

- ек.кл.415 – 181.625,00 динара – накнада трошкова за запослене 

- ек.кл. 416 – 298.000,00 динара – јубиларна награда 

- ек.кл.421 – 4.743.123,25 динара – трошкови платног промета, трош.елек.енергије, мазут,   трош.за 

услуге водовода и канализације, трош.телефона, осигурање имовине 

- ек.кл.422 – 43.100,00 превоз ученика 

- ек.кл.423 – 36.350,00 динара – трош.за услуге штампања, угоститељске услуге, објава тендера 

- eк.кл.424 – 105.461,50 динара – трош.за  биолошки преглед хране, услуге очувања животне средине, 
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остале специјализоване услуге 

- ек.кл.425 – 822.077,26 динара – трош.за поправку елек.инсталација, централно грејање , текуће 

поправке и одржавање, зидарски радови 

- ек.кл.426  - 99.474,16 динара – трош.за канцеларијски материјал, материјал за образовање , материјал 

за одржавање хигијене , храна и пиће, стручна литература 

 

-ек.кл.463 ОШ“А.Шантић“ Вајска – 4.407.119,52 динара – за трошкове: 

-ек.кл.415 – 502.895,92 динара – накнада за превоз на посао 

-ек.кл.416 – 473.646,56 динара – исплата јубиларних награда 

-ек.кл.421 – 2.216.629,96 динара – за трош: платног промета, огрев, електричне енергије, комуналне 

услуге, услуге комуницирања,  

-ек.кл.422 – 119.649,72 динара –  трошкови одласка ученика на такмичења, превоз ученика Жива и 

Лабудњача 

-ек.кл.423 – 139.111,00 динара - компјутерске услуге, репрезентација,   стручни испит  

-ек.кл.424 – 127.978,80 динара -  санитарни преглед и обука радника, 

-ек.кл.425 -  629.975,00 динара – трошкови поправки 

-ек.кл.426 – 161.586,89 динара - канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене  

-ек.кл.472 – 35.645,67 динара – помоћ за ученике 

 

      -ек.кл.463 ОШ“Ј.Колар“ Селенча – 4.692.638,03 динара 

-ек.кл.413 – 60.398,69 динара – трош.за месечне карте 

-ек.кл.415 – 232.140,60 динара – трош.за превоз радника 

-ек.кл.416 – 261.419,89 динара – јубиларна награда 

-ек.кл.421 – 977.066,55 динара – за трош.ПТТ услуга, комун.услуга, трош.елек.енергије,  

трош.провизије, трош.за огрев ,  

-ек.кл.422 – 88.538,00 динара – трош.за превоз ученика, сопствено возило 

-ек.кл.423 – 42.425,00 динара -  за трош.репрезентација, услуге штампања, компјутерске услуге, 

котизација 

-ек.кл.424 – 370.253,30 динара –  трош.за специјализоване услуге 

-ек.кл. 425 – 2.521.318,80 динара – рачунарска опрема, зидарски радови, водовод и канализација 

-ек.кл.426 – 135.193,27 динара – трош.канцеларијског материјала, трош.хигијене , матер.за образ, 

потрошни материјал, стручна литература, остали материјал за очување животне средине 

-ек.кл.512 – 3.890,00 динара – електронска опрема 

 

-ек.кл.463 ОШ“И.Л.Рибар“ Плавна – 1.580.333,10 динара 

-ек.кл.415 – 291.091,00 динара за превоз радника 

    -ек.кл.416 – 147.027,69 динара – јубиларна награда 

    -ек.кл.421 – 914.420,54 динара – за трош.провизије , енер.услуге , трош.комуналних услуга , 

трош.телефона 

     -ек.кл.422 – 13.340,00 динара – трошкови превоза ученика 

     -ек.кл.423 – 17.743,08 динара – трош.одржавања програма, остале опште услуге 

     -ек.кл.424 – 111.087,06 динара – трош.за специјализоване услуге  

     -ек.кл.426 – 70.934,87 динара – трош.канцеларијског материјала, трош.материјала за одржавање 

хигијене 

 

-ек.кл.463 ОШ“М.Пијаде“ Б.Н.Село – 1.898.613,17 динара – трошкови за: 

-ек.кл.415 – 303.228,00 динара -  трошкови превоза на посао и са посла 

-ек.кл.416 – 177.617,46 динара – јубиларна награда 

-ек.кл.421 – 788.878,88 динара - трош.платног промета, елек.енер, комуналне услуге, трош.телефона , 

трош.угља ,  

-ек.кл.423 – 22.981,50 динара – услуге по уговору, бесплатна ужина,  
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-ек.кл.425 – 107.147,00 динара – трошкови одржавања грејања, одржавања зграде и опреме 

-ек.кл.426 – 67.792,76 динара – за трош.канцеларијског материјала, трош.стручне литературе 

-ек.кл.482 – 430.967,57 динара – трошкови блокаде рачуна 

 

-глава 07  Средње образовање – 891.614,31 динара 

ек.кл. 463 – Пољопривредна школа – 891.614,31 динара: 

- ек.кл.413 – 109.411,00 динара - тр.превоза на посао и са посла, 

- ек.кл.415 – 266.048,00 динара -  накнада тр.за запослене, 

- ек.кл.416 – 265.439,20 динара – јубиларна награда 

- ек.кл.421 – 121.484,17 динара - тр.платног промета, тр.ел.енергије, комунални трошкови, тр.телефона 

, осигурање опреме 

- ек.кл.422 – 62.500,00 динара - превоз ученика, 

- ек.кл.423 – 11.907,00 динара – трош.репрезентације, угоститељске услуге 

- ек.кл.424 – 46.000,00 динара – санитарни преглед за ученике 

- ек.кл.426 – 8.824,94 динара – материјал за образовање, потрошни материјал 

 

-глава 8  ПУ „Колибри“ Бач – 14.311.636,60 динара – трош.за: 

- ек.кл. 411 и 412 – 9.929.197,00 динара за плате запослених радника, 

- ек.кл. 413 – 58.576,00 динара- тр. за месечне карте запослених, 

- ек.кл. 414 – 37.800,00 динара – социјална давања запосленима 

-ек.кл. 415 – 38.264,00 динара – превозни трошкови 

- ек.кл.421– 1.745.658,99 динара -  за тр. платног промета , елек.енергију , лож уље , комуналне услуге , 

услуге комуникације 

- ек.кл. 422 – 56.000,00 динара -  трошкови путовања  

- ек.кл. 423 – 121.195,00 динара –  трошкови репрезентације 

- ек.кл. 424 – 271.624,33 динара – тр.здравствене заштите – инспекције и анализе, санитарни прегледи. 

- ек.кл.425 – 93.250,09 динара – тр.текуће поправке и одржавање 

- ек.кл. 426 – 10.956,00 динара -  за трошкове материјала 

- ек.кл. 472 – 1.328.316,39 динара – накнаде из буџета за децу и породицу 

- ек.кл. 512 – 122.484,00 динара – опремање јаслене групе у Селенчи 

 

-глава 09  Народна библиотека „В.Караџић“ Бач - 4.403.774,01 динара,  извршење расхода: 

- ек.кл. 411 и 412 – 1.351.540,00 динара -  за плате запослених радника, 

- ек.кл. 413 – 77.216,88 динара -   за тр.месечних карата запослених радника, 

- ек.кл. 421 – 1.715.345,86 динара - за тр. услуге телефона, услуге ел.енергије, комуналне услуге, 

грејање. 

- ек.кл. 423 –  531.154,60 динара - тр. за  компјутерске услуге, услуге штампања, услуге информисања 

јавности, усл.одржавања хигијене, трош.репрезентације. 

- ек.кл. 424 – 435.525,73 динара -  услуге културе које обухватају услуге учесника културно-забавног 

програма-музичких група, певача, глумаца, књижевника, смотре рецитатора и фолклорних ансамбла и 

трош.биоскопа. 

- ек.кл. 425 – 189.705,00 динара - за тр.одржавања централног грејања, елек.инсталација, опреме за 

културу 

-ек.кл. 426 –  78.690,94 динара - за тр.канц.материјала, издатке за гориво, материјал за одржавање 

хигијене, трош.потрошног материјала 

-ек.кл. 512 – 14.595,00 динара – за куповину позоришних завеса, решоа, стола и столица за цајну 

кухињу 

-ек.кл. 515 – 10.000,00 динара – за трошкове  нематеријалне имовине – набавка књига у библиотеци 

 

Остале организације области културе – 1.348.792,07 динара 
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- ек.кл. 481 – КУД“Младост“ Бач – 278.000,00 динара за трошкове кореографа и корепетитора, 

суфинансирање X  Међународног дечијег фолклорног фестивала „Ала волем коло да играм“ 

 

- ек.кл. 481 – Хор „Невен“ Бач – 92.000,00 динара за трошкове хонорара диригенту Суђи Јурају, 

трошкови коктеле за Пролећни концерт 

 

- ек.кл. 481 – КУД“Јан Колар“ Селенча – 15.000,00 динара за трошкове учешћа на фестивалу „V 

Pivnickom poli“ у Пивницама, трошкови нпоправке рачунара. 

 

- ек.кл. 481 – Хор „Звона“ Селенча – 94.572,07 динара за одлазак на концерт у Сољане у Хрватску, 

регистрација возила, превоз 

 

- ек.кл. 481 – Хор “Озвена” Селенча – 20.000,00 динара за одлазак на концерт у Војловицу 

 

- ек.кл.481 – ХКПУ „Зора“ – 29.000,00 динара – трошкови за урамљивање слике, конзервисана храна за 

књижевно вече 

 

- ек.кл. 481 – Матица словачка у Југославији - 20.000,00 динара за редовну делатност 

 

- ек.кл. 481 – Фонд за очување културно историске баштине Векови Бача – 800.220,00 динара – 

трошкови за израду и уградњу специјалне браве са 2 кључа, набавка и уградња браве за гвоздена врата 

са 3 кључа, књиговодствене услуге, уплата за Бачки котлић, суфинансирање пројекта по конкурсу за 

2012.годину 

 

-глава 10 ЈП“Радио Бачка“ Бач – 1.880.504,70 динара, извршење расхода: 

- ек.кл. 411 и 412  –  1.260.392,00  динара - тр. за плате запослених радника, 

- ек.кл. 413 – 42.425,88 динара -  за тр. превоза запосленог радника –месечна карта, 

- ек.кл. 421 – 183.354,92 динара -  тр. комун.услуга, платног промета, телефона 

- ек.кл. 423 – 141.587,16 динара - тр. музичких права – Sokoj i OFPS 

- ек.кл. 424 – 6.220,00 динара – специјализоване услуге обухватају трош.одржавања фискалне касе 

- ек.кл. 425 – 12.285,00 динара - тр. за текуће поправке и одржавање елек.инсталација, поправке и 

одржавање путничког аутомобила као и административне опреме 

- ек.кл. 426 – 135.667,74 динара - за трошкове канцеларијског материјала, издатке за гориво, матер.за 

одржавање хигијене, потрошни материјал 

-ек.кл. 482 – 14.089,00 динара - такса 

-ек.кл. 512 – 84.483,00 динара – набавка 4 комада диктафона 

 

-глава 11 Физичка култура Спортски савез Општине Бач - 4.246.763,63 динара, и то за рад спортског 

савеза  и за спортске клубове: 

-плата запосленог, књиговодствене услуге, провизија, осигурање, превоз и храна за школско 

такмичење, завршни рачун, тонери,   

 

-глава 12 ЈП СРЦ „Бачка Тврђава“ Бач – 4.985.052,88 динара,  извршење расхода: 

-ек.кл. 411 и 412 – 1.078.098,00 динара - тр. за плате запослених радника (директор, радник на 

техничком одржавању, организатор спортских активности и спремачица) 

-ек.кл. 421 – 853.679,63 динара -  тр. комуналија, струје 

-ек.кл. 423 – 67.260,00 динара – трошкови чишћења снега са и око спортске хале и скидање леденица 

са зграде 

-ек.кл. 512 – 2.986.015,25 динара – трошкови за  куповину опреме – справе за теретану 

 

-глава 13  Социјална заштита- Центар за социјални рад Бач – 3.731.137,23 динара : 
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-трошкови плате директора, геронтодомаћица, тренутне помоћи пензионерима, погребни трошкови, 

комуналије у социјалном становању, трошкови прикључка струје социјално угроженим, извршене 

поправке водовода у социјалном становању, гориво за службени ауто, провизија платног промета, 

исплаћене тренутне социјалне помоћи. 

 

-глава 14  ЈП''Дирекција за изградњу општине Бач''-  25.769.011,64 динара,  извршење расхода:  

            -ек.кл. 411 и 412 – 3.132.901,00  динара за плате запослених радника, 

            - ек.кл.421 – 70.000,00 динара - представља провизију Трезора за обављање платног промета. 

            -ек.кл. 423 – 842.730,80 динара за: 

-Трошкови новогодишње декорације – 68.700,00 динара 

            -Трошкови извођења радова на санирању дивљих депонија у радној зони у Бачу, као и уређење 

банкина у насељу Бач – 263.458,00 динара 

 -Трошкови радова на изградњи бетонског тротоара у Бачу, спој улице Дунавска и Доже Ђерђа 

206.961,00 динара    

 -Трошкови израде и монтаже опреме за спортски полигон ОШ „Јан Колар“ у Селенчи – 

134.000,00 динара 

 -Трошкови радова на обележавању спортског полигона ОШ „Јан Колар“ у Селенчи – 45.900,00 

динара 

 -Трошкови сезонских радова на уређењу површина око купалишта језера Провала у Вајској – 

123.711,20 динара 

-  ек.кл.424 -  6.946.415,65 динара : 

-Трошкови хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним путевима и улицама у насељима 

општине Бач – 547.110,90 динара 

-Трошкови крпљења ударних рупа на локалним путевима и улицама у насељима општине Бач – 

480.430,08 динара 

-Трошкови кошења травнатих површина на банкинама локалних путева општине Бач – 296.640,00 

динара 

-Трошкови дежурства зимске службе за период јануар – март – 761.494,08 единара 

-Трошкови радова на поправци саобраћајнице у улици Пере Сегединца – крак у насељу Вајска 

1.085.752,38 динара 

-Трошкови за комуналну хигијену ( март – 525.626,07; мај – 585.339,26 динара)  

-Трошкови одржавања пружних прелаза за 2011.годину – 164.572,37 динара  

-Трошкови изградње кабловског извода (трафо) „Мала привреда у Бачу“ – 485.450,51 динара 

-Трошкови усклађивања Просторног плана општине Бач – 1.770.000,00 динара 

-Трошкови израде Плана генералне регулације за насеље Бач – 244.000,00 динара   

-ек.кл.511 – 14.776.964,19 динара: 

 -Трошкови изградње I фазе објекта за зелену пијацу у Бачу – 2.459.879,87 динара 

 -Трошкови изградње платоа за зелену пијацу у Бачу – 735.691,22 динара 

 -Трошкови изградње приступне саобраћајнице код Пољопривредне школе – 2.770.731,20 динара 

 -Трошкови изградње саобраћајнице у улици Фрушкогорска – крак А у Бачу – 966.948,95 динара 

 -Трошкови изградње пешачке стазе од улице Бачка до улице Никола Тесла и паркиралишта – 

2.083.902,51 динара 

 -Трошкови изградње потисног вода фекалне канализација у Бачу – 1.882.887,14 динара 

 -Трошкови изградње јавне расвете у Бачу код спортске хале уз канал – 1.671.503,30 динара 

 -Трошкови за израду главног пројекта локалног пута обилазнице Селенча – 2.205.420,00 динара 

 

 

 

-глава 15  Туристичка организација општине Бач – 864.728,18  динара : 

-ек.кл. 411 и 412 – 406.566,00 динара за плату радника, 

-ек.кл. 413 – 8.424,00 динара – тр.за: превоз на посао и са посла – месечна карта 
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-ек.кл. 421 – 33.048,26 динара -за трошкове платног промета, телефона, интернета, фискалне касе 

-ек.кл. 422 – 5.116,00 динара-  дневнице за путовање у земљи, путни трош.за служ.путовања у земљи,  

-ек.кл. 423 – 319.849,42 динара- за тр. за услуге превођења, рачуноводствене услуге, административне 

услуге, компјутерске услуге, котизација за семинаре, услуге штампе публикација, услуге информисања 

јавности, остале опште услуге. 

-ек.кл.424 – 68.484,50 динара – организовање манифестација културе 

-ек.кл. 426 – 23.240,00 динара -за  тр. канцел.материјала, тр. стручне литературе, остали материјал 

 

-глава 16  Месне заједнице укупно  - 13.565.431,48 динара,  извршење расхода 

-МЗ БАЧ: - 3.540.386,13 динара : 

-ек.кл. 411 и 412  – 394.473,80 динара -  тр.за: плате запослених радника 

-ек.кл. 421 – 1.084.499,20 динара -  тр.за: платни промет ел.енергију, комуналне услуге , услуге 

комуникације, осигурање, ПТТ услуге, трош.одржавања јавне расвете и зграде. 

-ек.кл.423 – 97.554,60 динара – компјутерске услуге, услуге информисања, накнада чланова комисија, 

надзор 

-ек.кл.424 – 1.381.453,14 динара -трошкови пољочуварске службе, измуљавање канала и одвоз шута, 

одржавање јавних бунара, уређење депонија – мрциништа, уређење банкина, поправка клупа у парку и 

на шеталишту, пражњење контејнера на економијама,  

-ек.кл.425 – 18.966,10 динара – одржавање опреме за кошење 

-ек.кл.426 – 48.167,10 динар –  трош.канцеларијског материјала, хтз опрема, гориво за косачице, 

материјал за одржавање опреме за кошење, материјал за хигијену, пумпа за атерски бунар на 

економији, лопате алуминијумске, потрошни материјал за тример. 

-ек.кл.481 – 507.792,19 динара – утршено на КУД „Младост“, КЛУБ „Херкулес“, помоћ Шерфези 

Марији за адаптацију куће која је уништена у пожару и  Радојевић Витомиру за штампање књиге, 

Ћојановић Драгици за срушену кућу. 

-ек.кл.512 – 7.480,00 динара – куповина уређаја Повер / муст 636 адаптер за компјутер 

 

-МЗ БОЂАНИ: -  1.048.944,07 динара : 

-ек.кл. 411 и 412 – 336.030,00 динара- за плате запослених радника, 

-ек.кл.421 – 299.523,74 динара: - трошкови електричне енергије, комуналне услуге, телефон 

-ек.кл.423 – 408.281,83 динара Остале опште услуге : Сингер-Сингер 

Агенција Идеја Бач , Слован Селенча , Саобраћај Оџаци 

-ек.кл.426 – 5.108,50 динара - Канцеларијски и потрошни материјал, гориво и мазиво за кошење 

 

-МЗ БНС: 3.316.290,14 динара: 

-ек.кл. 411 и 412  – 311.972,00 динара- за плате запослених радника, 

-ек.кл. 421 – 239.778,08 динара – тр.за: платни платни промета, тр.ел.енергије, комуналне услуге, 

тр.телефона. 

-ек.кл. 423 –495.156,00 динара  – тр.за: административне услуге вођења књига, трошкове пољочуварске 

службе. 

-ек.кл. 424 – 2.177.618,00 динара – тр.за: чишћење депонија смећа („Цица“ Бођани) и одржавање 

гробља (Омладинска задруга), као и услуге надзора молерско-фарбарских радова. 

-ек.кл. 426 – 36.162,53  динара – Трошкови канцеларијског материјала и материјала за постављање 

лавабоа у просторији зграде 

-ек.кл.481 – 55.603,53 - трансфери 

 

 

-МЗ ВАЈСКА :  – 1.030.959,20 динара  тр.за: 

-ек.кл.411 – 276.516,77 динара - за плате запослених радника 

-ек.кл.412 – 49.506,48 динара – социјални доприноси 

-ек.кл.421 – 376.775,95 динара -  тр.ел.енергије, комуналне услуге, тр.телефона, 
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            -ек.кл.425 – 328.160,00 динара – текуће поправке и одржавање 

 

МЗ ПЛАВНА : - 1.054.309,99  динара тр.за: 

-ек.кл.411 – 308.481,00 динара - плате радника, 

-ек.кл.412 – 55.217,00 динара – социјални доприноси 

-ек.кл.421 – 284.150,69 динара - енергетске услуге, телефон и даљинско очитавање фискалне касе , 

комуналне услуге, огрев. 

-ек.кл.423 – 349.095,90 динара – трош.за вођење пословних књига, послови комуналног радника, 

-ек.кл.424 – 36.680,00 динара – кићење центра за празнике, надзор отресишта, орезивање стабала на 

јавним површинама, сточно гробље 

-ек.кл.425 – 15.611,40 динара – текуће поправке и одржавања 

-ек.кл.426 – 5.074,00 динара -  канцеларијски материјал 

 

 

МЗ СЕЛЕНЧА : 3.574.541,95 динара - тр.за: 

-ек.кл. 411 и 412 мз Селенча  – 407.168,84 динара за плате запослених радника, 

-ек.кл. 421 – 651.237,95 динара - тр.за: ел.енергију, сушени угаљ , комуналне услуге, услуге 

комуникације, интернет , тр.осигурања имовине . 

-ек.кл. 423 – 28.592,13 дин. – услуге надзора  

-ек.кл. 424 – 297.005,64 динара -  пољочуварска служба , уређење свлачионица за ФК „Кривањ“ 

Селенча 

-ек.кл. 425 – 189.395,54 динара - јавна расвета са опремом, централно грејање, текуће поправке и 

одржавање осталих објеката 

-ек.кл.511 – 2.001.141,85 динара – изградња саобраћајних објеката, пројектна документација 

 

-глава 17  Дом здравља Бач укупно  - 1.278.574,59  динара – трошкови одржавања информационог 

система, скидање снега са крова, леденица са олука, привремена санација рупа на крову зграде, учешће 

у пројекту „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ 

 

-глава 18  Дотације невладиним организацијама укупно -   1.556.480,45 динара : 

 

-ек.кл.481 – Црвени крст – 51.193,07динара – трошкови за: гориво, електричну енергију, телефон, 

редовну активност са младима и омладинцима из основних и средње школе,регистрација аута, 

штампање 8 мајица за такмичарке омладине 

 

-ек.кл. 481 – Удружење жена „Колевка Бачке“ Бач – 62.620,40 динара-  плата координатора на пројекту 

„Рециклажа пластичних кеса“ на којем је ангажовано 8 инвалидних лица, трошкови штампања, 

обрасци за редовно пословање, кетриџи, књиговодствене услуге, извоз смећа. 

 

-ек.кл.481 – Удружење жена „Рука Руци“ Плавна - 9.232,06 динара – трошкови за храну и пиће 

 

-ек.кл. 481 – Удружење жена „Сунцокрет“ Вајска - 20.000,00 динара за вођење пословних књига, 

завршни рачун, превозне трошкове, организовање прославе 8. марта. 

 

-ек.кл. 481- Удружење грађ.рома и румуна „Младост“ Вајска 39.000,00 динара за књиговодствене 

услуге за реализацију пројекта „DILS“ 

 

            -ек.кл. 481 –„Друштво за борбу против шећерне болести општине Бач“ из Бача  24.462,00 

динара за редовне активности 

 

            -ек.кл. 481 – Општински ватрогасни савез у износу од 437.980,00 динара -  књиговодствене 



31. јул  2012. године                    „ Службени лист општине Бач“                           број 14. – страна  226 

 

 

услуге, куповина мотора там-а 5000, де и монтажа мотора са превозом, акумулатор, клеме за 

акумулатор, филтер, уље, курс за полазнике из сва 4 ДВД-а у општини Бач, 

 

            -ек.кл. 481 – ЗУКС “Петар Кочић” Бач – 14.000,00 динара за одлазак у Бања Луку на Скупштину 

Завичајног друштва „Змијање“, рачуноводствене услуге 

 

            -ек.кл. 481 – УГ „Пријатељи деце Бача“ Бач – 45.000,00 динара – куповина црне позоришне 

завесе , штампање у боји 

 

            -ек.кл. 481 – Удружење младих „Ентер“ Бач – 20.000,00 динара – организовање манифестације 

такмичење певача аматера 

 

            -ек.кл. 481 – Удружење српско – руског пријатељства“Владивосток“ – 8.000,00 динара – 

куповина музичке линије 

 

            -ек.кл. 481 – Савез слепих Војводине – 3.000,00 динара – путни трошкови за одлазак у Нови Сад 

по хуманитарне пакете и путни трошкови за обилазак чланства и поделу хуманитарних пакета на 

територији Општине Бач. 

 

            -ек.кл. 481 – Дотације парламентарним политичким странкама – 470.860,92 динара 

 

            -ек.кл. 481 – Помоћ верским заједницама – 351.200,00 динара за црквене заједнице у општини 

Бач, и то: 

            -Епархија православне црквене општине Бач – 101.200,00 динара – материјал и радови на 

црквеном објекту Светог Јована Богослова у Бачу 

            -Словачка евангелистичка црква Селенча – 150.000,00 динара за израду 3 прозора на цркви у 

задњем делу, средства за дочек 50 гостију из Словеније. 

             -Римокатолички жупни уред “Светог Јурја” Вајска –100.000,00 динара поправка оргуља 

 

Глава 20 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов – 8.667.704,87 динара 

-ек.кл. 424 – 8.667.704,87 динара – специјализоване услуге-  уређење атарских путева и то атарског 

пута код депоније смећа у Бачу, израда коловозне конструкције атарског пута у улици Моша Пијаде и 

уређење атарског пута на потесу Ливаде као и надзор. 

 

 

                                                                      Број: 011-72/2012-I 

                                                                                    Датум: 31.јула 2012. године 

                                                                                Скупштина општине Бач 

                                                           Председник 

                                                                             Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 191. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 98/2006), члана 11., члана 

32. став 1. тачка 1. и члана 43. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 1. Статута општине Бач (''Службени лист општине 

Бач'' број 16/2008 и 2/2010), Скупштина општине Бач на својој IV седници одржаној дана 31. јула  

2012. године,   д о н е л а    ј е  

 

 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У Статуту општине Бач (''Службени лист општине Бач'' број 16/2008 и 2/2010), у члану  50. став 

3.  мења се и гласи: 

 “ Заменик председника Скупштине и потпредседници Скупштине бирају се и разрешавају на 

исти начин као и председник Скупштине. Заменик председника Скупштине налази се на сталном раду 

у општини, док се потпредседници скупштине не налазе на сталном раду”. 

 

Члан 2. 

 

У члану 51. додаје се став 8. који гласи: 

 

 “Секретар Скупштине налази се на сталном раду у Општини”. 

 

 

Члан 3. 

У члану 54. став 2. мења се и гласи: 

 

 “Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености 

да обавља своју дужност и налази се на сталном раду у општини.” 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач'' . 

 

 

                                                 Број: 011-69/2012-I 

                                                                  У Бачу, 31. јула 2012. године 

                                                              Скупштина општине Бач 

                                    Председник 

                                                          Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 

129/2007) члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (“Сл гласник РС”, број: 16/2008 и 2/2010) и 

члана 16. Статута Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине Бач'' Бач (''Службени лист 

општине Бач'', број 4/98), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31.  јула 2012. године, 

д о н е л а   ј е  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ''  БАЧ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине Бач''  Бач, именују се: 

 

1. Станков Петар,економиста из Бача, за председника 

2. Ђаковић Мирослав, пољопривредник из Бођана, за члана 

3. Дрљача Милан, пензионер из Плавне,  за члана 

4. Вала Јан, пољопривредник из Селенче,  за члана 

5. Војиновић Стана, текстилни инжењер из Бача, за члана 

6. Симеуновић Сандра, саобраћајни техничар из Вајске,  за члана 

7. Рађеновић Миле, дипломирани грађевински инжењер из Бача, за члана 

8. Томашевић Даница, дипломирани инжењер геодезије из Бача, за члана 

9. Батиница Недељко, дипломирани грађевински инжењер из Бачког Новог Села, за члана 

 

 

 

Члан 2. 

 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

                                                                                                     Број: 011-60/2012-I 

                                   У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                       Скупштина општине Бач           

                                              Председник 

                                                                   Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 

129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (“Сл гласник РС”, број: 16/2008 и 2/2010) и 

члана 20. Статута Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине Бач'' (''Службени лист општине 

Бач'', број 4/98), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31. јула 2012. године,  д о н е л 

а   ј е  

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ''  БАЧ 

 

Члан 1. 

 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу Општине Бач''  Бач, именују се: 

 

1. Стојић Душан, економиста из Бача, за председника 

2. Добрић Љиљана, радник из Плавне, за члана 

3. Перишкић Биљана, дипломирани економиста из Бачке Паланке, за члана 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

                               Број: 011-59/2012-I 

                                          У Бачу, 31.07.2012.године 

                                        Скупштина општине Бач 

                  Председник 

                                     Лидија Шамановић с.р 
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    На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС”, 129/2007) 

,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 Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у Бачу (''Службени лист 

Општине Бач 5/95 и 9/98) Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31. јула 2012. године,  

 д о н е л а   ј  е  

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ''  БАЧ 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у Бачу, именују се: 
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1. Балаж Миланка, неговатељица предшколске деце, из Бачког Новог Села, за председника 

2. Модић Зоран, машински техничар из Бођана,  за члана 

3. Божовић Андрија, пензионер из Бачког Новог Села, за члана 

4. Вујић Данијела, економски техничар из Бачког Новог Села, за члана 

5. Мешановић Санела, економски техничар из Бачког Новог Села, за члана 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

                                                 Број: 011-66/2012-I 

                                                               У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                Скупштина општине Бач 

                                      Председник 

                                                           Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС”, 129/2007) 

,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 Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у Бачу (''Службени лист 

Општине Бач 5/95 и 9/98) Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31. јула 2012. године,   

д о н е л а   ј  е  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ''  БАЧ 

 

Члан 1. 

 

 У Надзорни одбор Народне библиотеке ''Вук Караџић'' Бач, именују се: 

 

1. Баруџија Мићо, пензионер из Бача, за председника 

2. Кендришић Радивој, пензионер из Бођана, за члана 

3. Влајић Розалија, из Бача, за члана 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

                                                    Број: 011-65/2012-I 

                                                                 У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                Скупштина општине Бач 

                                       Председник 

                                                             Лидија Шамановић с.р 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

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 Јавног предузећа Радио-дифузне делатности ''Радио Бачка'' Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 5/95 и 3/2010), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној 

дана 31. јула 2012. године,  д о н е л а   ј е  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО-ДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

''РАДИО БАЧКА'' БАЧ 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор Јавног предузећа Радио-дифузне делатности ''Радио Бачка'' Бач, именују се: 

 

1. Шимоњи Јан, пензионер из Селенче, за председника 

2. Михајловић Марко, радник из Бача, за члана 

3. Мика Ракић, радник из Плавне, за члана 

4. Кривокућа Гордана, новинар из Оџака, за члана 

5. Бањац Татјана, спикер из Бача, за члана 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

                                            Број: 011-68/2012-I 

                                                         У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                        Скупштина општине Бач 

                                  Председник 

                                                    Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010) 

и члана 17. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио-дифузне делатности ''Радио Бачка'' Бач 

(''Службени лист општине Бач'', број 5/95 и 3/2010 ), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној 

дана 31. јула 2012. године,  д о н е л а   ј е  

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО-ДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

''РАДИО БАЧКА'' БАЧ 
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Члан 1. 

 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа Радио-дифузне делатности ''Радио Бачка'' Бач, именују се: 

 

1. Тубић Александар, радник из Бача,  за председника 

2. Дајић Милан, пензионер из Бача,  за члана 

3. Бартоловић Ана, спикер из Бача, за члана 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

                                     Број: 011-67/2012-I 

                                                   У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                   Скупштина општине Бач 

                            Председник 

                                                 Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010) 

и члана 9. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа ''Тврђава'' Бач (''Службени лист 

општине Бач'', број 1/97), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31.  јула 2012. године,   

 д о н е л а  ј е  

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТВРЂАВА'' БАЧ 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор Јавног комуналног предузећа ''Тврђава'' Бач, именују се: 

 

1. Каран Стеван, предузетник из Бача, за председника 

2. Арок Андреја, пољопривредни техничар из Бача, за члана 

3. Видић Марко, машински техничар из Вајске, за члана 

4. Ћук Никола, ВКВ зидар из Бача, за члана 

5. Дуп Ивица, водоинсталатер из Бача, за члана 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

                                           Број: 011-64/2012-I 

                                                       У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                     Скупштина општине Бач 

                               Председник 

                                                  Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007) 

,члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 16/2008 и 2/2010) 

и члана 11. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа ''Тврђава'' Бач (''Службени лист 

општине Бач'', број 1/97), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31. јула 2012. године,           

д о н е л а   ј е  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТВРЂАВА'' БАЧ 

 

Члан 1. 

 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Тврђава'' Бач, именују се: 

 

1. Малешевић  Крстина, пензионер из Бача, за председника, 

2. Срдић Радојка, предузетник из Бача, за члана 

3. Зовак Анте, радник из Плавне, за члана 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

                                 Број: 011-63/2012-I 

                                             У Бачу, 31.07.2012. године 

                                           Скупштина општине Бач 

                     Председник 

                                       Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС”, број 

129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (“Сл лист општине Бач”, број 16/2008 и 

2/2010),  и члана 11. став 1. Одлуке о оснивању ЈПСРЦ “Бачка  Тврђава”, (Сл лист општине Бач, број: 

5/2009 и 8/2009), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31. јула 2012. године,  

д о н е л а  ј е  

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА “БАЧКА ТВРЂАВА” 

 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор ЈПСРЦ “Бачка Тврђава” , именују се: 

 

1. Араповић Драгутин, пензионер из Бача, за председника 

2. Ковачевић Миле, пензионер из Плавне, за члана 
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3. Крнета Сања, радник из Бача, за члана 

4. Крчмар Војислав, спортски радник из Бача, за члана 

5. Билбија Драгица, радник из Бача, за члана 

6. Вујиновић Зоран, пољомеханичар из Бача, за члана 

7. Јакић Горан,  текстилни техничар из  Бача, за члана 

 

Члан 2. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје мандат члановима Управног одбора ЈПСРЦ “Бачка 

Тврђава”, именованим Решењем 020-71/2009-I (“Сл лист Општине Бач”, број 5/2009), и 011-28/2011-I 

(“Сл лист Општине Бач”, број 4/2011).. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

                                    

 

                                         Број: 011-56/2012-I 

                                                       У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                    Скупштина општине Бач 

                               Председник 

                                                Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС”, број 

129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (“Сл лист општине Бач”, број 16/2008 и 

2/2010),  и члана 13. став 1. Одлуке о оснивању ЈПСРЦ “Бачка  Тврђава”, (Сл лист општине Бач, број: 

5/2009 и 8/2009) Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31. јула 2012. године,   

д о н е л а   ј е  

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР “БАЧКА ТВРЂАВА” 

 

Члан 1. 

 

 У Надзорни одбор ЈПСРЦ “Бачка Тврђава”, именују се: 

 

1. Бабић Милан, наставник физичке културе из Бача, за председника 

2. Сворцан Предраг из Вајске, за члана 

3. Кондић Марија, радница из Бача, за члана 

 

 

Члан 2. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје мандат члановима Надзорног одбора ЈПСРЦ “Бачка 
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Тврђава” , именованим Решењем Скупштине општине Бач, број: 020-72/2009-I (“Сл лист Општине 

Бач”, број 5/2009). и 011-29/2011-I (“Сл лист Општине Бач”, број 4/2011).. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

 

                                         Број: 011-55/2012-I 

                                                      У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                  Скупштина општине Бач 

                            Председник 

                                              Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 16/2008 и  2/2010) 

и члана 11. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/92 и 2/03), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31.  јула 2012. године, 

  д о н е л а   ј е  

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор Центра за социјални рад општине Бач, именују се: 

 

1. Маринковић Радојка, пензионер из Бача, за председника 

2. Апић Круница, пензионер из Вајске, за члана 

3. Чапанда Данијел, пољопривредник из Селенче, за члана 

4. Чапеља Ана,социјални радник из Селенча, за члана 

5. Шимудварац Стипан, дипломирани правник из Бача, за члана 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

                                                                Број: 011-58/2012-I 

                                                                             У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                          Скупштина општине Бач 

                                                     Председник 

                                                                        Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС, 129/2007), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (''Службени лист општине Бач'', број 16/2008 и  2/2010) 

и члана 13. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Бач (''Службени лист општине Бач'', 

број 1/92 и 2/03), Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31. јула 2012. године,  

д о н е л а  ј е  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Надзорни одбор Центра за социјални рад општине Бач, именују се: 

 

1. Петровић Татјана, професор разредне наставе из Вајске, за председника 

2. Емић Заим, приватни предузетник из Бачког Новог Села, за члана 

3. Супек Ана, педагог из Бача, за члана 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

 

                                                                Број: 011-57/2012-I 

                                                                              У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                            Скупштина општине Бач 

                                                       Председник 

                                                                          Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС”, број 

129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (“Сл лист општине Бач”, број 16/2008 и 

2/2010), и члана 23. Статута Дома здравља Бач  (''Службени лист општине Бач'', број 1/92 и 2/03), 

Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31.  јула 2012. године, д о н е л а  ј е  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ 

 

Члан 1. 

 

 У Управни одбор Дома здравља Бач, именују се: 

 

1.                 Шупић Александар, предузетник из Вајске, за председника 
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2. Чалић Бранко, дипломирани економиста из Бача, за члана 

3. Милић Александра, дипломирани економиста из Вајске, за члана 

4. Крижов др Марија, лекар специјалиста из Селенче, за члана 

5. Панић др Стева, доктор стоматологије из Товаришева, за члана 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

                                            Број: 011-62/2012-I 

                                                          У Бачу, 31.07.2012. година 

                                                          Скупштина општине Бач 

                                Председник 

                                                      Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл гласник РС”, број 

129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Бач (“Сл лист општине Бач”, број 16/2008 и 

2/2010),  и члана 29. Статута Дома здравља, Скупштина општине Бач на IV седници одржаној дана 31. 

јула 2012. године,  д о н е л а   ј е  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМ  ЗДРАВЉА БАЧ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Надзорни одбор Дома здравља Бач, именују се: 

 

1. Дамјенић Марина, студент из Бача, за председника 

2. Микавица Бранислав, приватни предузетник из Бачког Новог Села, за члана 

3. Илић Мира, економски техничар из Бача, за члана 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''. 

 

 

                                                                    Број: 011-61/2012-I 

                                                                                 У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                              Скупштина општине Бач 

                                                        Председник 

                                                                            Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама 

(“Сл. гласник РС” број 111/09 и 92/2011), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 

ванредне ситуације (“Служебени гласник РС” бр. 98/2010),  члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине 

Бач (“Службени лист Општине Бач” бр. 16/2008, 2/2010) и члана 7. Одлуке о образовању Општинског 

штаба за ванредне ситуације на територији Општине Бач (“Сл лист општине Бач”, број 4/2011) 

Скупштина Општине Бач је на својој IV седници одржаној дана 31.07.2012. године, донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉАЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

Члан 1. 

  

 У Општински штаб за ванредне ситуације на територији општине Бач постављају се: 

 

 

1. За команданта општинског штаба – Мирко Пушара, председник општине Бач, 

2. за заменика команданта општинског штаба – Станко Кондић, заменик председника општине Бач, 

3. за начелника општинског штаба – Славко Хајровић, инспектор за превентивну заштиту, 

представник Управе за ванредне ситуације у Новом Саду. 

 

 За чланове Штаба: 

 

1. Стевица Милосављевић, начелник Полицијске станице у Бачу, 

2. Лидија Шамановић из Бача, председник Скупштине општине Бач, 

3. Радислав Васић из Бача, дипл економиста, 

4. Светлана Продановић, директор Центра за социјални рад у Бачу, 

5. Дајана Максимовић из Бача, просветни радник, 

6. Михајло Курдулија, доктор ветерине из Вајске, 

7. др Славко Самарџић, лекар из Селенче, 

8. Симо Бањац, новинар из Бача, 

9. Милан Ћулибрк, резервни војни старешина из Бача, 

10. Владо Милошевић, мајор из Бача, 

11. Саво Нићетин, професор из Бача, 

12. Љубинко Убрекић, војни пензионер из Бача, 

13. Стипан Андрић, грађевински и саобраћајни инспектор из Бача, 

14. Катица Милованов, санитарни инспектор из Товаришева, 

15. Бранко Чалић, дипломирани економиста из Бача, 

16. Јаника Месарош, директор ОЗЗ “Низине” из Бачког Новог Села, 

17. Оливера Мишан, инспектор за комуналне послове, заштиту животне средине и путеве из Бача, 

18. Васа Остојић, дипломирани машински инжењер из Бача, 

19. Марија Милешевић, председник Добровољно ватрогасног друштва Бач из Бача, 

20. Јозеф Гашпаровски, правник из Селенче, 

21. Стеван Слонка, комерцијалиста из Селенче. 

 

Члан 2. 

 

 Даном ступања на снагу овог решења, престаје да важи Решење о постављењу команданта, 
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заменика команданта, начелника и чланова општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бач, 

број: 011-37/2011-I  (“Сл лист општине Бач”, број 4/2011). 

 

 

Члан 3. 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Бач'' 

 

                                 Број: 011-73/2012-I 

                                 У Бачу,31.07.2012. године   

                                                          Скупштина Општине Бач 

                                  Председник 

                                  Лидија Шамановић с.р. 
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На 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 IV седници одржаној дана 31.07.2012. године,  д о 

н о с и  

 

ОДЛУКА 

о давању сагласности на  извештај о раду Месне заједнице Бач за 2011. годину и Плана 

финансијског пословања  за 2012. годину 

 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на извештај о раду Месне заједнице Бач за 2011. годину и Плана финансијског 

пословања  за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 25.07.2012. године . 

 

Члан 2. 

 

 Извештај о раду Месне заједнице Бач за 2011. годину и План финансијског пословања за 2012. 

годину чине саставни део ове Одлуке. 

 

 Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 

                                             Број: 011-74/2012-I 

                                                         У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                       Скупштина општине Бач 

                                  Председник 

                                                      Лидија Шамановић с.р. 
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На 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 IV седници одржаној дана 31.07.2012. године,  д о 

н о с и  

 

ОДЛУКА 

о давању сагласности на  извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Бачко Ново 

Село  за 2011. годину и План рада за 2012. годину 

 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на  извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Бачко Ново Село  

за 2011. годину и План рада за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 

25.07.2012. године . 

 

 

Члан 2. 

 

 Извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Бачко Ново Село  за 2011. годину и 

План рада за 2012. годину чине саставни део ове Одлуке. 

 

  

 Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 

                                                                                                       Број: 011-75/2012-I 

                                                                                                           У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                                                        Скупштина општине Бач 

                                                                                            Председник 

                                                                                                               Лидија Шамановић с.р. 
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На 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 IV седници одржаној дана 31.07.2012. године,  д о 

н о с и  

 

ОДЛУКА 

о давању сагласности на  извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Бођани  за 

2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на  извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Бођани  за 2011. 
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годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 25.07.2012. године . 

 

 

Члан 2. 

 

Извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Бођани  за 2011. годину чине саставни део 

ове Одлуке. 

 

  

 Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 

                                                                                                           Број: 011-76/2012-I 

                                                                                                   У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                                                   Скупштина општине Бач 

                                                                                                            Председник 

                                                                                                           Лидија Шамановић с.р. 
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На 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 IV седници одржаној дана 31.07.2012. године,  

 д о н о с и  

 

 

ОДЛУКА 

о давању сагласности на  извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Вајска за 

2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на  извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Вајска  за 2011. 

годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 25.07.2012. године . 

 

 

Члан 2. 

 

Извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Вајска за 2011. годину чине саставни део ове 

Одлуке. 

 

  

 Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач“. 

 

                                                                                                           Број: 011-77/2012-I 

                                                                                                   У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                                                   Скупштина општине Бач 

                                                                                                           Председник 

                                                                                                           Лидија Шамановић с.р. 
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На 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 IV седници одржаној дана 31.07.2012. године,  д о 

н о с и  

 

ОДЛУКА 

о давању сагласности на  извештај о финансијском пословању Месне заједнице Селенча за 2011. 

годину 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на  извештај о финансијском пословању Месне заједнице Селенча за 2011. 

годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној 25.07.2012. године . 

 

 

Члан 2. 

 

Извештај о финансијском пословању Месне заједнице Селенча за 2011. годину чини саставни део ове 

Одлуке. 

 

  

 Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 

                                                                                                           Број: 011-78/2012-I 

                                                                                                   У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                                                  Скупштина општине Бач 

                                                                                                           Председник 

                                                                                                           Лидија Шамановић с.р. 
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На 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 IV седници одржаној дана 31.07.2012. године,  д о 

н о с и  

 

 

ОДЛУКА 

о давању сагласности на  извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Плавна за 

2011. годину и План финансијског пословања за 2012. годину 

 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на  извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Плавна за 2011. 
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годину и План финансијског пословања за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор на седници 

одржаној 25.07.2012. године . 

 

 

Члан 2. 

 

Извештај о раду и финансијски извештај Месне заједнице Плавна за 2011. годину и План 

финансијског пословања за 2012. годину чине саставни део ове Одлуке. 

 

  

 Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач“. 

 

 

 

                                                                                                           Број: 011-79/2012-I 

                                                                                                  У Бачу, 31.07.2012. године 

                                                                                                  Скупштина општине Бач 

                                                                                                           Председник 

                                                                                                           Лидија Шамановић с.р. 
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 

129/2007) и на основу огласа објављеног у листу „Послови“ број 236. од дана 11. јула 2012. године, 

Општинско веће општине Бач је на III седници одржаној 25.07.2012. године,  донело следећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Члан 1. 

 

ОЛИВЕРА РАКОЦИЈА, дипломирани правник из Бача, поставља се за начелника Општинске управе 

Бач, са даном 25. јулом 2012. године, на период од пет година. 

 

 

Члан 2. 

 

 Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач”. 

 

 

 

                                                                         Општинско веће 

                                                                                Број:020-3-48/2012-II 

                                                                                       Дана: 26.07.2012. године 

                                                                                                Председник Општинског већа 

                                                                    Општине Бач 

                                                                               Мирко Пушара с.р. 
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 

129/2007) и на основу огласа објављеног у листу „Послови“ број 236. од дана 11. јула 2012. године, 

Општинско веће општине Бач је на III седници одржаној 25.07.2012. године,  донело следећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

АНИЦА БОЖИН, дипломирани правник из Бача, поставља се за заменика начелника Општинске 

управе Бач, са даном 25. јулом 2012. године, на период од пет година. 

 

Члан 2. 

 

 Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Бач”. 

 

                                                                                          Општинско веће 

                                                                                                  Број:020-3-49/2012-II 

                                                                                                         Дана: 26.07.2012. године 

                                                                                                                  Председник Општинског већа 

                                                                                      Општине Бач 

                                                                                                                        Мирко Пушара с.р. 
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На основу члана 56. став 1. тачка 8. Статута Општине Бач (“Службени лист Општине Бач”, број 

16/2008 и 2/2010), председник Општине Бач,  д о н о с и 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ РАДА 

ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Образује се комисија за контролу рада Пољочуварске службе (у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 2. 

 

 У Комисију се именују: 

 

1. Антонић Борислав, за председника 

2. Драган Предојевић, за члана 

3. Наташа Будић, за члана 

 

Члан 3. 

 

 Задатак Комисије  је да изврши контролу рада пољочуварске службе у свим Месним заједницама 

на подручју општине Бач а да при том нарочито утврди опремљеност пољочувара у складу са чланом 

12.  став 2. Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и пољопривредних имања од пољских штета 

и забрани номадске испаше на територији општине Бач ( “Сл лист општине Бач, број 16/2008 и 
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13/2012) којим је утврђено да је Месна заједница дужна да пољочувару обезбеди униформу, дурбин, 

мобилни телефон, моторцикл или друго моторно возило, фотоапарат са блицом и књигу евиденције 

обиласка терена и друга средства неопходна за ефикасно обављање пољочуварске службе. 

  По завршеном послу, Комисија је дужна саставити извештај и исти доставити председнику 

општине. 

 

Члан 4. 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу Општине 

Бач”. 

 

 

Број:  020-4-177/2012-III 

Дана: 23. јул 2012. године 

 

Доставити: 

 

1. Комисији 

2. Архиви 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ   БАЧ   

                                          Мирко  Пушара с.р. 
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На основу члана 56. став 1. тачка 8. Статута Општине Бач (“Службени лист Општине Бач”, број 

16/2008 и 2/2010), председник Општине Бач,   д  о  н  о  с  и 

 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛОБАЛНУ ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ 

ОД СУШЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАЧ У 2012. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

 Образује се Комисија за глобалну процену штете од суше на подручју општине Бач у 2012. 

години (у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 2. 

 

 У Комисију се именују: 

 

1. Дамјенић Радован из Бача, за председника 

2. Топчиј Мирослав из Вајске, за члана 

3. Месарош Јаника из Бачког Новог Села, за члана 

4. Милинковић Милорад из Вајске, за члана 

5. Аничић Бранимир из Бача, за члана 

6. Бељичко Владимир из Селенче, за члана 

7. Наумов Слободан из Бођана, за члана 
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Члан 3. 

 

 Задатак Комисије  је да изврши глобалну процену штете од суше у свим катастарским општинама 

на подручју општине Бач. 

  По завршеном послу, Комисија је дужна саставити извештај и исти доставити Општинском већу 

Општине Бач на разматрање и усвајање. 

 

 

Члан 4. 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у “Службеном листу Општине 

Бач”. 

 

Број:  020-4-180/2012-III 

Дана: 23. јул 2012. године 

 

Доставити: 

1. Комисији 

2. Архиви 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ   БАЧ 

                                                                                                           Мирко  Пушара 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. 
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Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2. 
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