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118. 
 

На основу члана 59. Статута општине Бач („Службени лист Општине Бач“, број:16/2008, 

2/2010, 14/2012 и 1/2013), члана 2. Одлуке о Општинском већу Општине Бач („Службени лист 

општине Бач“, број: 18/2008) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа  општине Бач 

(„Службени лист општине Бач“, број: 18/2008), Општинско веће општине Бач, на својој XVII 

седници одржаној дана 26. августа 2013. године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА  

СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се права и обавезе, услови и начин регресирања трошкова превоза за 

ученике средњих школа који свакодневно путују на релацији од места становања до образовне 

установе а имају пребивалиште на територији општине Бач. 

 

Члан 2. 

 Регресирање трошкова превоза подразумева регресирање трошкова месечне аутобуске карте 

преносом средстава превозницима у јавном превозу. 

 Изузетно, регресирани трошкови превоза за дете са сметњама у развоју и његовог пратиоца 

могу се исплатити у готовини, до висине месечне аутобуске карте, ако користе сопствени превоз у 

складу са овом Одлуком. 

 

Члан 3. 

 Регресирање ће се вршити од  1. септембра текуће године до краја наставне године. 

 

 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 

 

Члан 4. 

 Право на регресирање трошкова превоза имају: 

 Ученици средњих школа које се финансирају из буџета; 

 Деца са сметњама у развоју која похађају средњу школу ван места становања; 

 Пратилац детета са сметњама у развоју које похађа средњу школу ван места 

становања, ако је пратња детету неопходна; 

 Деца са сметњама у развоју смештена у средњошколску образовну установу са домом 

и пратилац за викенд доласке; 

 Треће и свако наредно дете у породици; 

 Ученици чији је родитељ самохран по основу смрти брачног друга и који не остварује 

приходе. 

 

Члан 5. 

 Право на регресирање трошкова превоза имају ученици који нису корисници општинске 

стипендије или давања по неком другом основу која се издвајају из општинског буџета. 
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Члан 6. 

 Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% цене месечне карте имају: 

 деца са сметњама у развоју која похађају средњу школу ван места становања; 

 родитељ, односно старатељ или хранитељ детета као пратилац, ако је пратња 

неопходна; 

 треће и свако наредно дете из породица са троје и више деце, које похађа средњу 

школу; 

 ученик чији је родитељ самохран по основу смрти брачног друга и који не остварује 

приходе; 

 

Члан 7. 

 Право на регресирање трошкова превоза у висини 50% цене месечне карте имају редовни 

ученици средњих школа, осим Средње пољопривредне школе Бач, које се финансирају из буџета, 

а који школу похађају ван места становања. 

 Право на регресирање трошкова превоза у висини 70% цене месечне карте имају редовни 

ученици Средње пољопривредне школе Бач. 

 

Члан 8. 

 Право на регресирање трошкова превоза имају деца и родитељ, односно старатељ, ако су 

смештена у средњошколску образовну установу са домом, ради довођења и повратка детета за 

викенд кући, два пута месечно. 

 Трошкови превоза из става 1. овог члана се признају у висини трошкова аутобуског превоза 

и исплаћују се у готовини. 

 

Члан 9.  

 Права утврђена овом Одлуком остварују се по прописима о општем управном поступку. 

 

Члан 10. 

 О праву на регресирање трошкова превоза у првом степену решава надлежна служба 

Општинске управе Бач. 

 По жалбама на првостепено Решење у другом степену решава Општинско веће општине Бач. 

 

Члан 11. 

 Право на регресирање трошкова превоза остварује се на захтев корисника односно родитеља 

или старатеља уколико је корисник малолетан. 

 Корисник је дужан да уз захтев достави следеће доказе: 

 Фотокопију личне карте као доказ о пребивалишту корисника, односно фотокопију 

личне карте једног родитеља или старатеља уколиико је корисник малолетан, 

 Решење, односно Мишљење надлежног органа или тела, којим је утврђена сметња у 

развоју детета, 

 Потврду да је дете са сметњама у развоју смештено у образовну установу са домом, 

 Потврду да је редован ученик средње школе која се финансира из буџета, 

 Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици као доказ за редослед рођења 

трећег и сваког наредног детета или важеће Решење о дечијем додатку на треће и свако 

наредно дете, 

 Извод из матичне књиге умрлих за брачног друга и уверење да не остварује приходе. 
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Члан 12. 

 Право на регресирање трошкова превоза може се остварити за текући месец за захтеве 

поднете до 05. у месецу, а за захтеве поднете после овог датума право се остварује од првог дана 

наредног месеца. 

 Утврђено право на регресирање трошкова превоза траје до почетка летњег распуста. 
 

 

Члан 13. 

 Из разлога економичности поступка, ученици који су стекли право на регресирање трошкова 

превоза у једној школској години, на почетку следеће школске године обновиће захтев и 

приложити  потврду образовне установе да испуњавају услове везане за школовање. 

 О продужењу права надлежна служба Општинске управе Бач одлучиће доношењем збирног 

Решења којим ће обухватити кориснике из става 1. овог члана. 

 

Члан 14. 

 Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на признато право у року од 

15 дана од дана настанка промене. 

 Када надлежна служба утврди да је на основу неистинитих или нетачних података корисник 

остварио право, односно непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права, донеће 

Решење којим ће укинути право на регресирање трошкова превоза од наредног месеца за текућу 

школску годину. 

 

Члан 15. 

 Надлежна служба Општинске управе Бач дужна је да сваки месец достави списак ученика 

који имају право на регресирање трошкова превоза, превознику чија се услуга превоза користи. 

 

Члан 16. 

 Превозник је дужан да по истеку рока за издавање месечних карата достави надлежној 

служби Општинске управе Бач списак корисника којима су издате месечне карте уз рачун за 

плаћање регресираних трошкова превоза. 

 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 17. 

 Ова Одлука има се објавити у „Службеном листу Општине Бач“. 
 

 

 

Број: 020-3-165//2013-II 

У Бачу, 26. августа 2013. године 
 

Општинско веће Општине Бач 
 

Председавајући 

Огњен Марковић, с.р. 
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119. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник Oпштине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о привременом финансирању општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист 

општине Бач“, број 20/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају 

се средства Општинској управи Бач, у износу од 172.000,00, а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.01 – 

Председник, Општинско веће и СО-е, функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови, позиција 1.,  апропријација економске класификације 411111 – Плате по основу цене рада. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-1/2013-III 

Дана:  01. 02. 2013. године   
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р.  

 

________________________ 

 

120. 
 

 На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и 

чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,    

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о привременом финансирању општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист 

општине Бач“, број 20/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се 

средства Општинској управи Бач, у износу од 18.900,00, а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.01 – 

Председник, Општинско веће и СО-е, функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови, позиција 2.,  апропријација економске класификације 412111 – Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-2/2013-III 

Дана:  01. 02. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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121. 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

оупотреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1.       Из средстава утврђених Одлуком о привременом финансирању општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист 

општине Бач“, број 20/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се 

средства Општинској управи Бач, у износу од 10.600,00, а услед недовољно планиране апропријације. 

2.Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.01 – 

Председник, Општинско веће и СО-е, функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови, позиција 2.,  апропријација економске класификације 412211 – Допринос за здравствено осигурање. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-3/2013-III 

Дана:  01. 02. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 

 

________________________ 

 

122. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.   Из средстава утврђених Одлуком о привременом финансирању општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист 

општине Бач“, број 20/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се 

средства Општинској управи Бач, у износу од 1.300,00, а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.01 – 

Председник, Општинско веће и СО-е, функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови, позиција 2.,  апропријација економске класификације 412311 – Допринос за незапосленост. 

3.   О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4.   Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

 

Број: 401-2-4/2013-III 

Дана:  01. 02. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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123. 
 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о привременом финансирању општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист 

општине Бач“, број 20/2012), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110  Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се 

средства Општинској управи Бач, у износу од 7.709,00, а услед недовољно планиране апропријације. 

2.Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.03 – 

Општинскa управа, функција 130- Опште услуге, позиција 1.,  апропријација економске класификације 417111 – 

Одборнички додатак, заменик начелника ОУ-е. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-5/2013-III 

Дана:  01. 02. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 

 

________________________ 

 

124. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о привременом финансирању општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист 

општине Бач“, број 20/2012 и 3/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се 

средства Општинској управи Бач, у износу од 66.721,00, а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.16 – 

Трансфери осталим нивоима власти МЗ Вајска, функција 160- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 

месту, позиција 208., апропријација економске класификације 424000 – Специјализоване услуге. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-6/2013-III 

Дана:  08. 02. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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125. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 91.517,48 динара а услед недовољно планиране апропријације. 

2.Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.04 – 

Општинска управа, функција 130- Опште услуге, позиција 40., апропријација економске класификације 483111 –  

Новчане казне и пенали по решењу судова. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-7/2013-III 

Дана:  16. 04. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 

 

________________________ 

 

126. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и 

чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  д 

о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 15.622,00 динара а услед недовољно планиране апропријације. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.16 – 

Трансфери осталим нивоима власти, функција 160- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, МЗ 

Вајска, позиција 207., апропријација економске класификације 423000 –  Услуге по уговору. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-8/2013-III 

Дана:  14. 05. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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127. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 37.800,00 динара а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.04 – 

Општинска управа, функција 250- Одбрана некласификована на другом месту, позиција 49.1., апропријација економске 

класификације 425 –  Текуће поправке поправке зграде и опреме. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-9/2013-III 

Дана:  30. 05. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 

 

________________________ 

 

128. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и члан 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине 

Бач,  д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 32.774,40 динара а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.04 – 

Општинска управа, функција 130- Опште услуге, позиција 43., апропријација економске класификације 515111 –  

Нематеријална улагања. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-10/2013-III 

Дана:  31. 05. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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129. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010)  председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 347.945,35 динара а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.16 – 

Општинска управа, функција 160- Опште услуге које нису класификоване на другом месту, МЗ Вајска, позиција 211.2, 

апропријација економске класификације 495120 –  Машине и опрема. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-11/2013-III 

Дана:  13. 06. 2013. године 
  

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 

 

________________________ 

 

130. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач  („Сл. лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 6.875,97 динара а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.16 – 

Општинска управа, функција 160- Опште услуге које нису класификоване на другом месту, МЗ Бач, позиција 172, 

апропријација економске класификације 425 –  Текуће поправке и одржавање. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-12/2013-III 

Дана:  14. 06. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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131. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 7.542,00 динара а услед недовољно планиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.16 – 

Трансфери осталим нивоима власти, МЗ Вајска, функција 160- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 

месту, позиција 207., апропријација економске класификације 423000 –  Услуге по уговору. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-13/2013-III 

Дана:  08. 07. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 

 

________________________ 

 

132. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о Буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110  Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 200,00 динара ,а услед непланиране апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.01 – 

Председник, Општинско веће и СО- е, функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови, новоотворена позиција 11.1.,  апропријација економске класификације 621911 – Учешће капитала у домаћим 

нефинасијским јавним предузећима и институцијама. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-14/2013-III 

Дана:  11. 07. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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133. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 

и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник општине Бач,  

д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 83.748,00 динара а услед недовољно планиране апропријације. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.16 – 

Трансфери осталим нивоима власти, МЗ Вајска, функција 160- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 

месту, позиција 207., апропријација економске класификације 423000 –  Услуге по уговору. 

3.  О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4.  Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-15/2013-III 

Дана:  06. 08. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 

 

________________________ 

 

134. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 

62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник 

општине Бач,  д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 1.424,48 динара, а услед недовољно планиране апропријације. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.04 – 

Општинска управа, функција 412- Општи послови по питању рада, Јавни радови, позиција 48.1., апропријације 

економске класификације 411111 – Плате по основу цене рада. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-16/2013-III 

Дана:  20. 08. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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135. 

 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 

62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник 

општине Бач,  д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 255,10 динара, а услед недовољно планиране апропријације. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.04 – 

Општинска управа, функција 412- Општи послови по питању рада, Јавни радови, позиција 48.1., апропријације 

економске класификације 412111 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 156,76 динара, 412211- 

Допринос за здравствено осигурање у износу од 87,65 динара као и 412311- Допринос за незапосленост у износу од 

10,69 динара.. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4. Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-17/2013-III 

Дана:  20. 08. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 

 

________________________ 

 

136. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 

62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник 

општине Бач,  д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 569,00 динара, а услед недовољно планиране апропријације. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.04 – 

Општинска управа, функција 412- Општи послови по питању рада, Јавни радови, новоотворена позиција 48.2.1., 

новоотворена апропријација економске класификације 421111 – Трошкови платног промета. 

3.  О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4.  Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-18/2013-III 

Дана:  20. 08. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11, 93/12 

и 62/13) и чл. 56. став 1 тачка 9. Статута општине Бач („Сл.лист општине Бач“, бр. 16/2008 и 2/2010) председник 

општине Бач,  д о н о с и  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2013. годину („Сл. Лист општине Бач“, број 

20/2012, 3/2013 и 9/2013), у Разделу 1. Општинска управа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски 

и фискални послови, економска класификација 499- средства резерве- текућа резерва, одобравају се средства 

Општинској управи Бач, у износу од 379.877,01 динара, а услед недовољно планиране апропријације. 

2.  Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 1- Општинска управа, глава 1.14 – 

Дирекција за изградњу општине Бач, функција 620- Развој заједнице,  позиција 146., апропријација економске 

класификације 482000 – Порези, обавезне таксе и казне. 

3.  О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Бач. 

4.  Ово Решење објавити у "Сл. Листу општине Бач". 

 

 

Број: 401-2-19/2013-III 

Дана:  23. 08. 2013. године    
 

Општина Бач 
 

Председник 

Огњен Марковић, с.р. 
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