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 Општинска управа Бач, на основу тачке 23. став 2. Упутства о канцеларијском 
пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 10/93 и 14/93) и члана 18. Одлуке о 
Општинској управи Бач („Сл. лист општине Бач“ бр. 18/08),  д о н о с и 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О ОЗНАКАМА ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У ЊИХОВОМ САСТАВУ 
ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

 Органи општине Бач користиће 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 финансије и буџет 
 03 – Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој 
 04 – Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 
 05 – Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове 
 

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 и објавиће се у „Службеном листу  
општине Бач“. 
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                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), д о н о с и 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ВОЂЕЊА ПОПИСА АКАТА И ДОСИЈЕА ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

 Основна евиденција о актима и предметима по основу јединствених 
класификационих знакова у Општинској управи Бач за органе општине Бач води се по систему 
картотеке. 
 

II 
 

 У 2011. 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 
 020-6 – Решења о преносу уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању 
 401-2 – Решења о текућој буџетској резерви 
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 403-2 – Решења о преносу буџетских средстава 
 404-1 – Управљање имовином, набавке (јавне набавке, поступак јавних набавки) 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

 Начелник Општинске управе 
 

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

 

 А. Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове 
 
 035-1 – Књига овера потписа, преписа 
 61-1 – Школство, образовање (ученички и студентски стандард, дописи, 
обавештења и друго) 
 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) 
 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) 
 586-1 – Борачко инвалидска заштита (уверења, дописи и слично) 
 614-1 – Просветна инспекција 
 
 
 Б. Одељење за финансије и буџет 
 

 016-1 – Опште о јавној управи и јавним службама (овлашћења, реверси, опомене и 
др.) 
 400-1 – Буџет општине (нацрт буџета) 
 401-1 – Извршење буџета (дописи, овлашћења и друго) 
 402-1 – Финансијски планови и завршни рачуни 
 403-1 – Извршење финансијских планова (дописи, административне забране и 
друго) 
 
 
 Ц. Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој 
  
 016-2 – Опште о јавној управи и јавним службама (овлашћења, реверси, и др.) 
 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 земљиша у државној својини 



4. Страна – Број 1                         „Службени лист општине Бач“                        4. јануар 2011. године 
 
 320-4 – Записници о увођењу у посед 
 
 
 Д. Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 
 

 430-1 – Порези и друге обавезе на катастарски приход 
 434-1 – Локалне комуналне таксе 
 434-2 – Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 
 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 
 
 
 Е. Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове 
 

 021-1 – Комисија за процену вредности непокретности 
 312-1 – Електро енергетски предмети 
 350-1 – Комисија за планове 
 351-1 – Грађевинско урбанистички предметни 
 351-2 – Потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом 
 354-1 – Грађевинска инспекција 
 355-1 – Комунална инспекција 
 461-1 – Комисија за комасацију у к.о. Селенча 
 463-1 – Имовинско правни предмети (дописи, обавештења и др.) 
 

III 
 

 У 2011. 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 и објавиће се у „Службеном листу 
опшптине Бач“. 

 
 
 

Број: 031-2/2011-IV              
Дана: 04.01.2011. године 
Општинска управа Бач 
Начелник Oпштинске управе 
Елена Турански с. р. 

 



 

 

Не  подлеже  плаћању  пореза  на  промет  према  мишљењу  Покрајинског  секретаријата 
за образовање,  науку  и  културу,  број  412-220/75  од  17. јуна 1975. године. 
Излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2. 
Одговорни уредник: Жељко Паклединац 
Заменик одговорног уредника: Валентина Ситнић 
Уредништво: Жужана Вучковић 
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.  
Рачун број: 840-742351843-94;  ''Приходи  општинских  органа  управе  Бач''; модел 97, 
позив на број: 68-204 
Тираж 50 комада. Штампа издавач. 


