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206. 

На основу члана 59. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач број 1/2015- пречишћен 

текст, 19/2017 и 31/2017) члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бач,  

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских сред-

става Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања  са стварним стањем („Сл. гла-

сник РС“ број 33/2015, 101/2018),  Општинско веће општине Бач  на 97. седници, одржаној дана 

27. децембра 2018. године,  доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ 

ПОПИСА ИМОВИНЕ И   ОБАВЕЗА У ОПШТИНИ БАЧ 
 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза у општини Бач („ Сл. 

лист општине Бач“ број  6/2017), у даљем тексту: Правилник,  врши се измена у члану 6.  став 1. 

који сада гласи : 

“Председник општине посебним решењем образује потребан број комисија, именује председ-

нике и чланове комисија, утврђује предмет пописа и рок за достављање извештаја о извршеном 

попису од стране сваке комисије појединачно. 

За ванредан попис председник општине посебним решењем образује пописну комисију.“  
 

Члан 2. 

У члану 7. Правилника врши се измена у ставу 3 . тако да овај став сада гласи:  

„План рада за редован годишњи попис доноси се најкасније до 10. децембра текуће године и 

доставља се председнику општине.“ 

Члан 3. 

У члану 15. Правилника, мења се став 3. тако да сада гласи: 

„Председник пописне комисије извештај о извршеном попису са предлогом решења доставља 

Општинском већу и интерној ревизији у року из става 1. и става 2. овог члана.“ 
 

Члан 4. 

Члан 16. Правилника мења се и гласи: 

„Општинско веће разматра извештај о извршеном попису и у року од 5 дана доноси акт о усва-

јању извештаја.  

У случају да Општинско веће приликом разматрања извештаја о извршеном попису утврди да 

постоје  основи сумње да су  одређени  радници одговорни за мањкове материјалних и других 

вредности, за губитке у квалитету материјалних вредности као и за ненаплативост или застаре-

лост потраживања или слично, предузеће законом прописане мере против истих и истовремено 

иницирати покретање дисциплинског поступка код начелника опшптинске управе, ради утвр-

ђивања дисциплинске одговорности ових лица.“ 

 У случају да Општинско веће приликом разматрања извештаја о попису утврди  пропусте 

у спровођењу пописа , вратиће га пописној комисији на дораду. Комисија је дужна да исправке 

и допуне уради у року од 5 дана и да га врати на поновно разматрање.“ 

Члан 5. 

 У свему осталом Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза у 

општини Бач („ Сл. лист општине Бач“ број  6/2017) остаје неизмењен. 
 

Члан 6. 

Овај  Правилник ступа на снагу даном доношења и има се објавити у  „Службеном листу 

општине Бач.“   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-223/2018-II 

Дана: 27. децембра  2018. године 

 

                                             Председавајући Општинског већа 

 

                                                                                                                     Председник  општине Бач 

                                                                                                  Борислав Антонић .с.р 
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207. 
Општинска управа Бач, на основу члана 6. и 9. став 3. Уредбе о канцеларијском пословању („Сл. 

гласник РС“, бр. 80/92, 45/2016 и 98/2016)) и члана 18. Одлуке о Општинској управи Бач („Сл. 

лист општине Бач“, бр. 18/08, 11/2010, 30/2013, 14/2014, 14/2015 и 3/2016, 31/2017 и 3/2018), 

доноси 

РЕШЕЊЕ  

О ОДРЕЂИВАЊУ ВОЂЕЊА ПОПИСА АКАТА,  ДОСИЈЕА И СРАЋЕНИХ 

ДЕЛОВОДНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

У 2019. години водиће се следеће посебне евиденције, односно пописи аката: 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

020-1 - Скупштина општине Бач (позиви, дописи, обавештења, закључци и друго) 

06-1 - Сазиви седница Скупштине општине Бач 

06-2 - Скраћени записници Скупштине општине Бач 

06-3 - Комисија за кадровска, административна питања и радне односе 

06-4 - Комисија за представке и жалбе 

06-5 - Мандатно имунитетска комисија 

06-6 - Савет за привреду, финансије и друштвене делатности 

06-7 - Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

06-8 - Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине 

06-10 - Савет за праћење примене етичког кодекса 

06-11 - Савет за младе 

06-12 - Комисија за равноправност полова 

06-13 - Савет за међунационалне односе општине Бач 

06-14 - Комисија за признања 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

020-2 - Предлози аката Општинског већа 

020-3 - Закључци, дописи, обавештења и друго, Општинског већа 

06-9 - Сазиви и записници са седница Општинског већа 

06-15 - Савет за здравље  

06-16 - Жалбена комисија 

06-17 - Комисија за утврђивање висине накнаде штете  од  уједа паса луталица и о 

утврђивању тарифе о висини накнаде по предлозима за мирно решавање спорова 

06-18 - Комисија за доделу стипендија за ученике и студенте са подручја општине   Бач 

06-19 – Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи 

интерес у области спорта 

06-20 – Комисија за расподелу буџетских средстава општине Бач намењених за финансирање 

пројеката удружења 

06-21 – Комисија за расподелу буџетских средстава општине Бач намењених за финансирање 

пројеката цркава и верских заједница 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ 

 

020-4 - Дописи, обавештења и друго 

401-1 - Решења о текућој буџетској резерви 

  06-22 - Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп неизграђеног 

грађевинског  земљишта у јавној својини општине Бач 

  06-23 - Комисија за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних 

домаћинстава избеглица кроз доходовне активности 
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ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Начелник општинске управе 

020-5 - Дописи, обавештења, овлашћења и др. 

 

01 Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове 

030-1 - Архива (Правилник, записници, архивска књига и др.) 

031-1 – Дописи, обавештења, овлашћења и др. 

035-1 - Књига овера потписа , преписа и др. 

  61-1 - Школство, образовање (ученички и студентски стандард, дписи, обавештења и друго) 

  61-2 - Уверења за студенте и ученике 

112-1 - Радни односи ( уверења, уговори и друго) 

116-1  Дисциплинска и материјална одговорност 

183-1 - Додатак на децу (дописи, уверења и слично) 

200-1 - Изводи из матичне књиге рођених 

200-2 - Дописи, уверења и слично (матична књига рођених) 

202-1 - Изводи из матичне књиге венчаних 

202-2 - Дописи, уверења и слично (матична књига венчаних) 

203-1 - Изводи из матичне књиге умрлих 

203-2 - Дописи, уверења и слично (матична књига умрлих) 

204-1 - Уверења (држављанство) 

204-2 - Држављанство (дописи, уверења и слично) 

208 -1 - Бирачки спискови (дописи, уверења и слично) 

228-1 – Савет за безбедност саобраћаја 

312-1 – Електро енергетски предмети 

337-1 – Противпожарна заштита 

586-1 - Борачко инвалидска заштита (дописи, уверења и слично) 

614-1 – Просветна инспекција 

561-1 - Повереништво за избегла и расељена лица 

  82-1 – Цивилна заштита и ванредне ситуације 

 

02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине имовинско правне и комунално 

стамбене послове 

325-1 - Водопривреда 

350-1 – Комисија за планове 

351-1 – Грађевинско урбанистички предметни 

351-2 – Уверења о времену изградње објеката 

354-1 – Грађевинска инспекција 

354-2 – Контрола изграђености катастарских парцела 

355-1 – Комунална инспекција 

463-1 – Имовинско правни предмети (дописи, обавештења и др.) 

501-1 – Заштита животне средине 

016-3 – Опште о јавној управи и јавним службама (овлашћења, реверси, и др.) 

  

03 Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој 

016-2 – Опште о јавној управи и јавним службама (овлашћења, реверси, и др.) 

037-1 – Информације од јавног значаја 

035-2 – Потврде о издржавању чланова породице радника запослених у иностранству 

  30-1 – Планирање – привреда 

  30-2 – Пројекат „Унапређење запошљавања младих у Дунавском региону Бачке“ 

313-1 – Занатство, предузетништво (уверења, дописи, потврде) 

313-2 – Уговори са кућним помоћним особљем 

320-1 – Пољопривреда (дописи, уверења, потврде и слично) 

320-2 – Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

320-3 – Комисија за израду годишњег програма заштите и уређења пољопривредног 

земљишта у државној својини 



27. децембар  2018. године   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ број 27– стр. 5    
 

320-4 – Записници о увођењу у посед 

320-5 – Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и 

коришћењу без накнаде 

320-6 – Рурални развој – Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде 

320-7 – Комисија за издавање грађевинског земљишта 

320-8 – Радна група за скидање усева 

320-10 - Пријаве на јавни оглас за лицитацију 

 

04 Одељење за финансије буџет и локалне јавне приходе 

  40-1 – Финансије и буџет (дописи, уверења, потврде, опомене и друго)  

400-1 – Буџет општине (нацрт буџета) 

401-2 – Извршење буџета (дописи, овлашћења и друго) 

402-1 – Финансијски планови и завршни рачуни 

403-2 – Извршење финансијских планова (дописи, административне забране и друго) 

404-1 - Управљање имовином. набавке (јавне набавке, поступак јавних набавки) 

433-1 Наплата и повраћај пореза (и трошкови принудне наплате) 

434-1 – Локалне комуналне таксе 

434-3 – Накнада за заштиту животне средине 

435-1 – Пореско књиговодство и анализе (захтеви, дописи и друго) 

436-1 – Порез на имовину правних лица 

436-2 – Порез на имовину физичких лица 

437-1 – Пореска уверења (уверење о плаћеном порезу) 

439-1 – Самодопринос самосталних делатности 

439-2 – Самодопринос на катастарски доходак 

 

II 

У 2019. години водиће се следећи досијеи: 

1. Персонални досијеи запослених - класификациони знак 112 

2. Додатак за децу - класификациони знак 183 

3. Борачко инвалидска заштита - класификациони знак 586 

 

III 

У 2019. години водиће се следећи скраћени деловодници: 

1. Припрема за одбрану 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године. 

 

V 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бач“. 

 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ 

 

Број: 031-29/2018-IV 

Датум : 27. децембар 2018. године 

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Валентина Ситнић  с.р.
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208. 
На основу члана 18. Одлуке о општинској управи Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008, 

11/2010, 30/2013, 14/2014, 14/2015, 3/2016, 31/2017 и 3/2018), начелник Општинске управе Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОЗНАКАМА ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У ЊИХОВОМ САСТАВУ 

ОПШТИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

I 

Органи општине Бач користиће1 следеће ознаке: 

 I – Скупштина општине Бач 

II – Општинско веће општине Бач 

III – Председник општине Бач 

IV – Општинска управа Бач 

II 

У оквиру Општинске управе организационе јединице носиће следеће ознаке: 

01 Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове; 

02 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне послове и комунално 

стамбене послове; 

03 Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој; 

04 Одељење за буџет и финансије. 

III 

У оквиру Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, месне канцеларије 

користиће следеће ознаке: 

IV-01-1 Месна канцеларија Бачко Ново Село 

IV-01-2 Месна канцеларија Бођани 

IV-01-3 Месна канцеларија Вајска 

IV-01-4 Месна канцеларија Плавна 

IV-01-5 Месна канцеларија Селенча 

IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2019. године. 

 

V 

Ово решење ће се објавити у “Службеном листу општине Бач”. 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ 

 

Број: 031-30/2018-IV 

Датум : 27. децембар 2018. године 

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Валентина Ситнић с.р. 
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Излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 

Одговорни уредник:    Јарослав Кућенич 

Уредништво: Ватрослава Загорчић 


