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342. 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће општине Бач на 23. седници одржаној дана 22.12.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 

33/2015, 9/201, 28/2016 и 32/2016) у разделу 2. Општинско веће и председник општине,  глава 1. Општинско 
веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функциони-
сање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација  111 Извршни и законодавни 
органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Народна 
библиотека „Вук Караџић“ Бач у износу од 29.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, глава 16. Народна 
библиотека „Вук Караџић“ Бач, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, функционална класификација 820 Услуге културе на позицију 252. економске 
класификације 424221 – Услуге културе за покриће расхода за техничку реализацију концерта. 

3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:020-5-221/2016-II 
Дана: 22. децембра  2016. године 

               Председавајући Општинског већа 
председник општине Бач 

                                                                                                 Драган Сташевић, с.р. 
___________________________________ 

 

343. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће општине Бач на 23. седници одржаној дана 22.12.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 

33/2015, 9/2016, 28/2016 и 32/2016) у разделу 2. Општинско веће и председник општине,  глава 1. Општинско 
веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функциони-
сање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни 
органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Општин-
ској управи Бач у износу од 70.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, глава 1. Општинска 
управа, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функционална класификација 130 Опште услуге на позицију 62. економске класифи-
кације 423432 – Oбјављивање тендера и информативних огласа за покриће расхода објављивања огласа за 
доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглицама и за објављивање огласа за отуђење непокретности 
из јавне својине. 

3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 
4.  Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:020-5-222/2016-II 
Дана: 22. децембра  2016. године 

               Председавајући Општинског већа 
председник општине Бач 

                                                                                                 Драган Сташевић, с.р. 
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344. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће општине Бач на 23. седници одржаној дана 22.12.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 

33/2015, 9/2016, 28/2016 и 32/2016) у разделу 2. Општинско веће и председник општине,  глава 1. Општинско 
веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функциони-
сање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни 
органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Општин-
ској управи Бач у износу од 78.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, глава 1. Општинска 
управа, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функционална класификација 130 Опште услуге на позицију 67. економске класифи-
кације 472714 – Студентске стипендије за покриће расхода студентских стипендија. 

3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:020-5-223/2016-II 
Дана: 22. децембра  2016. године 

 

               Председавајући Општинског већа 
председник општине Бач 

                                                                                                 Драган Сташевић, с.р. 
___________________________________ 

 
345. 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће општине Бач на 23. седници одржаној дана 22.12.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 

33/2015, 9/2016, 28/2016 и 32/2016) у разделу 2. Општинско веће и председник општине,  глава 1. Општинско 
веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функциони-
сање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни 
органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Општин-
ској управи Бач у износу од 19.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, глава 1. Општинска 
управа, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функционална класификација 130 Опште услуге на позицију 67. економске класифи-
кације 472715 – Ученичке стипендије за покриће расхода ученичких стипендија. 

3. О реализација овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:020-5-224/2016-II 
Дана: 22. децембра  2016. године 

 

               Председавајући Општинског већа 
председник општине Бач 

Драган Сташевић, с.р. 
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346. 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће општине Бач на 25. седници одржаној дана 28.12.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 

33/2015, 9/2016, 28/2016 и 32/2016) у разделу 2. Општинско веће и председник општине,  глава 1. Општинско 
веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функциони-
сање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни 
органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Општин-
ској управи Бач у износу од 35.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, глава 1. Општинска 
управа, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функционална класификација 130 Опште услуге на позицију 62. економске класифи-
кације 423441 – Mедијске услуге радија и телевизије за покриће расхода услуге емитовања празничних 
честитки. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:020-5-235/2016-II 
Дана: 28. децембра  2016. године 

 

               Председавајући Општинског већа 
председник општине Бач 

Драган Сташевић, с.р. 
___________________________________ 

 
347. 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће општине Бач на 25. седници одржаној дана 28.12.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 

33/2015, 9/2016, 28/2016 и 32/2016) у разделу 2. Општинско веће и председник општине,  глава 1. Општинско 
веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функциони-
сање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни 
органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Основној 
школи „Алекса Шантић“ Вајска у износу од 46.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4. Општинска управа, глава 11. Основна 
школа „Алекса Шантић“ Вајска, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функцио-
нисање основних школа, функционална класификација 912 Основно образовање на позицију 184. економске 
класификације 463111 – Текући трансфери осталим нивоима власти за покриће расхода јубиларне награде 
за 2016. годину. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:020-5-238/2016-II 
Дана: 28. децембра  2016. године 

 

               Председавајући Општинског већа 
председник општине Бач 

Драган Сташевић, с.р. 
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348. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће општине Бач на 25. седници одржаној дана 28.12.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 

33/2015, 9/2016, 28/2016 и 32/2016) у разделу 2. Општинско веће и председник општине,  глава 1. Општинско 
веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функциони-
сање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни 
органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Скуп-
штини општине Бач у износу од 32.500,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1. Скупштина општине, глава 1. Скуп-
штина општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи на по-
зицију 3. економске класификације 423591 – Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија за 
покриће расхода накнаде за рад подпредседника Скупштине општине Бач за месец децембар. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:020-5-236/2016-II 
Дана: 28. децембра  2016. године 

 

               Председавајући Општинског већа 
председник општине Бач 

Драган Сташевић, с.р 

___________________________________ 
 

349. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист 
општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће општине Бач на 25. седници одржаној дана 28.12.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2016. годину („Сл. лист општине Бач“, бр. 

33/2015, 9/2016, 28/2016 и 32/2016) у разделу 2. Општинско веће и председник општине,  глава 1. Општинско 
веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функциони-
сање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 111 Извршни и законодавни 
органи на позицији 16. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се средства Oпштин-
ском већу и председнику општине Бач у износу од 40.100,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 2. Општинско веће и председник 
општине, глава 1. Општинско веће и председник општине, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 
111 Извршни и законодавни органи на позицију 12. економске класификације 423591 – Накнаде члановима 
управних, надзорних одбора и комисија за покриће расхода накнаде за рад председника стручног савета за 
спорт и омладину општине Бач за месец децембар. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе Бач. 
4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧ 
 

Број:020-5-237/2016-II 
Дана: 28. децембра  2016. године 

 

               Председавајући Општинског већа 
председник општине Бач 

Драган Сташевић, с.р 
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350. 

 
Општинска управа Бач, на основу члана 6. 9. став 3. Уредбе о канцеларијском пословању 

(“Сл. Гласник РС”, бр. 80/92) и члана 18. Одлуке о Општинској управи Бач (“Сл. Лист општине 
Бач”, бр. 18/08, 11/2010, 30/2013, 14/2014, 15/2015 и 3/2016), д о н о с и: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОЗНАКАМА ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА  

У ЊИХОВОМ САСТАВУ ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

I 
Oргани општине Бач корстиће следеће ознаке: 

I – Скупштина општине Бач 
II – Општиснко 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 и друштвене делатности; 
02 Одељење за заједничке послове; 
03 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове; 
04 Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове; 
05 Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој; 
06 Одељење за буџет и финансије; 
 

III 
У оквиру Одељења за општу управу и друштвене делатности, 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. јануара 2017. године. 

 
V 

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

Број: 020-197/2016-IV  
      Дана:  31. 12. 2016. године 

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ 
 

Заменик начелника ОУ Бач 
Драган Бањац, дипл. правник, с.р. 
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351. 

 
Општинска управа Бач, на основу члана 6. и 9. став 3. Уредбе о канцеларијском пословању 

(„Сл. гласник РС“, бр. 80/92) и члана 18. Одлуке о Општинској управи Бач („Сл. лист општине Бач“, 
бр. 18/08, 11/2010, 30/2013 и 14/2014), д о н о с и: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ВОЂЕЊА ПОПИСА АКАТА И ДОСИЈЕА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
  

I 
Основна евиденција о актима и предметима по основу јединствених класификационих зна-

кова у Општинској управи Бач,  за органе општине Бач, води се по систему картотеке. 
 

II 
У 2017. години водиће се следеће посебне евиденције, односно пописи аката: 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 
 

                06-9   -  Сазиви и записници са седница Општинског већа 
                020-2 -  Предлози аката Општинског већа 
                020-3 -  Закључци, дописи, обавештења и друго, Општинског већа 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ 
 
                020-4 -  Дописи, обавештења и друго  
                020-5  -  Решења о преносу уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању 
               020-6-  Решења о признавању трошкова за коришћење мобилних телефона за органе       
општине Бач 
                
                 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

              Начелник општинске управе    
        
               020-7 - Дописи, обавештења, овлашћења и др.     
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             А Одељење за општу управу и друштвене делатности  
 
            030-1 - Архива (Правилник, записници, архивска књига и др.) 
            035-1 - Књига овера потписа , преписа и др. 
            61-1   - Школство,образовање (ученички и студентски стандард, дoписи, обавештења и   
                         друго) 
            61-2   -  Уверења за студенте и ученике 
            112-1 -  Радни односи ( уверења, уговори и друго)  
            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) 
 200-3 - Изводи из матичне књиге рођених – Месна канцеларија Б.Н. Ново Село 
 200-4 - Изводи из матичне књиге рођених – Месна канцеларија Бођани 
 200-5 - Изводи из матичне књиге рођених – Месна канцеларија Вајска 
 200-6 - Изводи из матичне књиге рођених – Месна канцеларија  Плавна  
 200-7 - Изводи из матичне књиге рођених – Месна канцеларија Селенча 
            202-1 -  Изводи из матичне књиге венчаних 
            202-2 -  Дописи, уверења и слично  (матична књига венчаних) 
 202-3 - Изводи из матичне књиге венчаних – Месна канцеларија Б.Н. Село  
 202-4 - Изводи из матичне књиге венчаних – Месна канцеларија Бођани 
 202-5 - Изводи из матичне књиге венчаних – Месна канцеларија Вајска  
 202-6 - Изводи из матичне књиге венчаних – Месна канцеларија Плавна  
 202-7 - Изводи из матичне књиге венчаних – Месна канцеларија Селенча 
            203-1 -  Изводи из матичне књиге умрлих 
            203-2 - Дописи, уверења и слично  (матична књига умрлих) 
 203-3 - Изводи из матичне књиге умрлих – Месна канцеларија Б.Н. Село 
 203-4 - Изводи из матичне књиге умрлих – Месна канцеларија Бођани  
 203-5 - Изводи из матичне књиге умрлих – Месна канцеларија Вајска 
 203-6 - Изводи из матичне књиге умрлих – Месна канцеларија Плавна 
 203-7 - Изводи из матичне књиге умрлих – Месна канцеларија Селенча 
            204-1  - Уверења (држављанство)  
            204-2  - Држављанство (дописи, уверења и слично) 
 204-3 – Уверења (Држављанство) – Месна канцеларија Б.Н., Село  
 204-4 – Уверења (Држављанство) – Месна канцеларија Бођани 
 204-5 – Уверења (Држављанство) – Месна канцеларија Вајска 
  204-6 – Уверења (Држављанство) – Месна канцеларија Плавна 
 204-7 – Уверења (Држављанство) – Месна канцеларија Селенча 
            208 -1  - Бирачки спискови  (дописи, уверења и слично) 
            586-1  -  Борачко инвалидска заштита  (дописи, уверења и слично)             
             82-1 –  Цивилна заштита и ванредне ситуације 
 312-1 – Електро енергетски предмети 
 312-2  - Уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца 
 337-1 -  Противпожарна заштита 
            614-1 – Просветна инспекција 
 
             Б.       Одељење за буџет и финансије   
 
            40-1  -  Потврде о плаћеним порезима и доприносима за запослене и физичка лица              
 016-1 – Опште о јавној управи и јавним службама (овлашћења, реверси, опомене и др.) 
 400-1 – Буџет општине (одлуке и решења) 
 401-1 – Извршење буџета (извештаји) 
 402-1 – Финансијски планови и завршни рачун 
 403-1 – Решења о преносу буџетских средстава 
 404-1 – Спровођење поступака набавки 
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 405-1 – Финансије и буџет (дописи, уверења, потврде и друго) 
 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  
 437-1 – Пореска уверења (уверење о плаћеном порезу) 
 439-2 – Самодопринос на катастарски доходак 
            
 Ц.  Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој 
  
 016-2 – Опште о јавној управи и јавним службама (овлашћења, реверси, и др.) 
 020-8 – Пројекат “Побољшање енергетске ефикасности у школама” (Амбасада Краљевине 
Норвешке)  
 037-1 – Информације од јавног значаја 
            035-2 – Потврде о издржавању чланова породице радника запослених у иностранству 
 30-1 –   Планирање – привреда 
 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 

 320-4 – Записници о увођењу у посед 
            320-5-  Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
 320-6- Одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у општини Бач 
 320-7 –  Рурални развој – комисија буџетског фонда за развој пољопривреде 
            320-8 –  Одлуке о давању у закуп (право пречег закупа) 
 320-9 –  Одлуке о давању у закуп без накнаде 
 320-10 – Одлука о расписивању огласа 
 320-11 – Комисија за издавање грађевинског 
 320-12 – Радна група за скидање усева 
 320-13 - Одлука о давању грађевинског земљишта у закуп 
 021-1 –  Комисија за процену вредности непокретности 
 228-1– Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији                         
Општине Бач 
 06-10 - Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес 
у области спорта 
 06-11 - Комисија за расподелу буџетских средстава општине Бач намењених за финансирање 
пројеката удружења  
 06-12 - Комисија за расподелу буџетских средстава општине Бач намењених за финансирање 
пројеката цркава и верских заједница 
  
 Д. Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове 
 
 325-1 -  Водопривреда 
 350-1 – Комисија за планове 
 351-1 – Грађевинско урбанистички предметни 
 351-2 – Уверења о времену изградње објеката 
 461-1 – Комисија за комасацију у к.о. Селенча 
 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.) 
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            E. Одељење за заједничке послове  
 
            031-1  - Дописи, обавештења, овлашћења и др. 
 
            Ф. Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове 
 
            354-1 – грађевинска инспекција 
            354-2 – контрола изграђености катастарских парцела 
 355-1 – комунална инспекција 
 
   

III 
  У 2017. години водиће се следећи досијеи: 
  
            1. Персонални досијеи запослених - класификациони знак  112 
            2. Додатак на децу - класификациони знак  183 
            3. Борачко инвалидска заштита  - класификациони знак  586 
 
 

IV 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2017. године . 
 

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

 
 

       Број: 020-198/2016-IV  
      Дана:  31. 12. 2016. године  

 
                                                                                        ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ 

 
                                                                                          Заменик начелника ОУ Бач 

                                                                                        Драган Бањац, дипл. правник, с.р. 
___________________________________ 

 
352. 

 
На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016) Жалбена комисија 
Општине Бач, дана 29.  децембра  2016. године,  доноси   

  
 

П О С Л О В Н И К 
о раду Жалбене комисије Општине Бач 

 
 

Члан 1.  
Овим Пословником уређује се организација, начин рада и одлучивања Жалбене комисије 

Општине Бач као другостепеног, колегијалног органа (у даљем тексту: Жалбена комисија). 
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Члан 2. 

Жалбена комисија: 
1) одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дуж-

ностима,  
2) одлучује о жалбама учесника интерног конкурса, 
3) одлучује о жалбама учесника јавног конкурса. 
 

Члан 3. 
Жалбена комисија најмање једном годишње сачињава извештај о свом раду и подноси га 

Општинском већу Општине Бач на разматрање и усвајање. 
 

Члан 4. 
Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема ако  

законом није друкчије одређено. 
Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 
Против одлука Жалбене комисије може се покренути управни спор. 
 

Члан 5.  
Жалбена комисија у свом раду користи печат.  
Печат је округлог облика, пречника 40 мм, у чијој средини стоји грб Републике Србије са 

текстом исписаним у концентричним круговима око грба Републике Србије. 
У спољашњем кругу печата исписан је назив: Република Србија, у следећем кругу ка 

унутрашњости печата исписан је назив: Аутономна Покрајина Војводина, у следећем кругу ка 
унутрашњости печата исписан је назив: Општина Бач и у последњем четвртом унутрашњем кругу 
исписан је назив: Жалбена комисија Општине Бач.  

У дну печата се исписује седиште Бач.  
Текст печата је исписан на српском језику,  ћириличном и латиничном писму и словачком и 

мађарском језику и писму. 
 

Члан 6.  
Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана. 
Жалбену комисију чине: председник Жалбене комисије и два члана Жалбене  комисије. 

 
Члан 7.  

Председник Жалбене комисије организује рад Жалбене комисије, предлаже дневни ред, 
сазива седнице по потреби и председава седницама Жалбене комисије. 

 
 

Члан 8. 
Стручно-техничке и административне послове за потребе Жалбене комисије обавља 

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Бач (у даљем тексту: 
Одељење).  
 

Члан 9. 
Жалбена комисија ради и одлучује на седницама. 
 

 Члан 10. 
Седнице Жалбене комисије сазивају се писменим путем. 
Позив за седницу садржи: место, време одржавања седнице и предложени дневни ред и 

доставља се члановима Жалбене комисије најкасније два дана пре одржавања седнице.  
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Члан 11. 

Жалбена комисија може пуноважно да ради и одлучује на седници којој присуствују сви 
чланови Жалбене комисије. Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 

Члан Жалбене комисије који није у могућности да присуствује седници, дужан је да, до 
почетка седнице, обавести председника Жалбене комисије о спречености да присуствује седници и 
да наведе разлог спречености. 

 
Члан 12.  

Седницу Жалбене комисије отвара председник Жалбене комисије. 
Уколико се утврди да седници не присуствује потребна већина, председник Жалбене комисије 

ће седницу одложити за одговарајући дан и сат о чему ће присутне чланове обавестити усмено, а 
одсутне, по правилу, писмено.  

 
Члан 13.  

Разматрање тачака дневног реда врши се по утврђеном редоследу.  
 

Члан 14.  
Акте Жалбене комисије потписују сви чланови ове комисије. 
О изради аката у довољном броју, достављању субјектима на које се односе, чувању примерка 

акта и њиховој евиденцији, стара се Одељење. 
 

 Члан 15.  
О току седнице Жалбене комисије сачињава се записник, који потписују сви чланови 

Жалбене комисије.  
 

Члан 16.  
Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Бач“.  
 
 

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА 
    ОПШТИНЕ БАЧ 

 
Број: 020-8-199/2016-IV 

Дана:  29. децембра 2016. године 
 

                                                                                         Жалбена комисија 
                                                                                         Јарослав Кућенич,с.р. 

                                                                                                               Тања Мијић, с.р. 
   Мариа Поптешин, с.р.   
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