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240. 
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  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 3/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства Општинској управи Општине Бач у износу од 883.200,00 динара за проширење 

апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се: 

- у оквиру раздела 5. Општинска управa, програмска класификација 0602, програмска 

активност 0602-0014 – Упрaвљање у ванредним ситуацијама, функција 220 – Цивилна 

одбрана, на позицију 68.3 економске класификације 424911 – Остале специјализоване 

услуге-дезинфекција у износу од 883.200,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-38/2020-IV 

Датум: 27.08.2020. године  

 

Председник општине Бач 

                Др. Стева Панић, с.р 

 

 

 

241. 
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  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 3/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства Туристичкој организацији Општине Бач у износу од 4.000,00 динара за 

проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програмска класификација 1502 – развој туризма, програмска активност 1502-001 – 

Управљање развојем туризма, функција 473 - Туризам, на позицију 150 економске 

класификације 482211 – Републичке таксе у износу од 4.000,00 динара. 
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-39/2020-IV 

Датум: 31.08.2020. године  

 

       Председник општине Бач 

               Др Стева Панић, с.р. 

 

 

 

242. 
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  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 3/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства Општинском већу Општине Бач у износу од 35.000,00 динара за проширење 

апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се на програмску класификацију 2101, 

програмску активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи на позицију 23.1, економске класификације 411111 – Плате 

по основу цене ране у износу од 30.000,00 динара и на програмску класификацију 2101, 

програмску активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи на позицију 23.2, економске класификације  4121 – 

Доприноси за пензијско осигурање у износу од 3.300,00 динара и економске класификације 

4122 – Допринос за здравствено осигурање у износу од 1.700,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-40/2020-IV 

Датум: 31.08.2020. године 

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               Др Стева Панић, с.р 
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243. 
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  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 3/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства Општинском већу Општине Бач у износу од 3.500,00 динара за проширење 

апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се на програмску класификацију 2101, 

програмску активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи на позицију 23.4, економске класификације 415112 – 

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 3.500,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-41/2020-IV 

Датум: 31.08.2020. године 

 

       Председник општине Бач 

               Др Стева Панић, с.р. 

 

 

 

244. 
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  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 3/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства Општинском већу Општине Бач у износу од 110.000,00 динара за проширење 

апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се на програмску класификацију 2101, 

програмску активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, функција 111 – 

Извршни и законодавни органи на позицију 23.1, економске класификације 411111 – Плате 

по основу цене рада у износу од 94.000,00 динара и на програмску класификацију 2101, 

програмску активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, функција 111 – 
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Извршни и законодавни органи на позицију 23.2, економске класификације  4121 – 

Доприноси за пензијско осигурање у износу од 11.000,00 динара и економске класификације 

4122 – Допринос за здравствено осигурање у износу од 5.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
Број: 401-1-42/2020-IV 

Датум: 30.09.2020. године 

 

       Председник општине Бач 

               Др Стева Панић, с.р. 

 
 

 

245. 
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  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 3/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства Туристичкој организацији Општине Бач у износу од 65.000,00 динара за 

проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се на програмску класификацију 1502, 

програмску активност 1502-0001 – Управљањем развојем туризма, функција 473-Туризам на 

позицију 140, економске класификације 411111 – Плате по основу цене рада у износу од 

65.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-43/2020-IV 

Датум: 30.11.2020. године  

 

       Председник општине Бач 

               Др Стева Панић, с.р. 

. 
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246. 
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  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 30/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства ОШ „Јан Колар“ Селенча у износу од 51.000,00 динара за проширење 

апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програмска класификација 2002, програмска активност 2002-0001 – Функционисање 

основних школа, функција 912 – Основно образовање, на позицију 118.2, економске 

класификације 483111 новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 51.000,00 

динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-44/2020-IV 

Датум: 14.12.2020. године 

 

       Председник општине Бач 

               Др Стева Панић, с.р. 

 

 
 

 

247. 
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  103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/82019 и 72/2019) и члана 58. став 1. тачка 4. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 

2/2019), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве председник 

општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2020. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 42/2020) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 

Опште услуге, на позицији 54. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају 

се средства ОУ Бач у износу од 100.000,00 динара за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска управa, 

програмска класификација 0602, пројекат „Подстицање запошљавања младих у дунавском 

региону јужне Бачке“, функција 130 - Опште услуге, на позицију 54, економске 

класификације 4234 - услуге информисања у износу од 100.000,00 динара. 
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-45/2020-IV 

Датум: 23.12.2020. године 

 

       Председник општине Бач 

               Др Стева Панић, с.р. 

 

 
 

 

248. 
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службен гласник Републике 

Србије“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – 

одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон), члана 2. 

Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник Републике Србије“ број 8/2020), члана 62. став 1. тачка 32. Статута општине Бач („Службени 

лист општине Бач“ број 2/2019 и 38/2020), Општинско веће општине Бач, на 17.  седници одржаној  29. 

децембра 2020. године,  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Члан 1. 

Оснива се Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Бач (у даљем тексту: Савет), као стручно радно тело, са задатком подстицања, организовања и 

усклађивања послова из области безбедности саобраћаја на путевима који су у надлежности општине 

Бач. 

 

Члан 2. 

Савет чине представници органа, организација, институција и других субјеката који делују у систему 

безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Бач, а нарочито у области финансија, јавних 

навбавки, безбедности саобраћаја на путевима, комуналних и инспекцијских послова, правосуђа, 

здравства, школског и предшколског васпитања и образовања, медија и управљања путевима. 

 

Савет има председника и 7 чланова. 

 

У Савет се именују: 

 

1. Панић др Стева, председник општине Бач, за председника Савета; 

2. Балабан Марина, заменица председника општине Бач, за члана Савета; 

3. Јаворник Јурај, инспектор за друмски саобраћај и путеве Општинске управе Бач, за члана 

Савета; 

4. Ненад Ковач, руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке 

послове Општинске управе Бач, за члана Савета; 

5. Наташа Будић, просветни инспектор Општинске управе Бач, за члана Савета; 

6. Јован Модринић, вођа сектора саобраћајне полиције Полицијске станице Бач, за члана Савета; 

7. Снежана Кон, судија за прекршаје Прекршајног суда Бачка Паланка Одељење у Бачу, за члана 

Савета; 

8. Дајана Максимовић, директор Основне школе „Вук Караџић“ Бач, за члана Савета; 

 

Члан 3. 
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Мандат чланова Савета је четири године. 

 

Члан 4. 

Савет на првој седници, посебном одлуком, именује координатора за сарадњу са Агенцијом за 

безбедност саобраћаја (у даљем тексту: координатор), као стручно лице које ће обављати послове 

сарадње и комуникације са Агенцијом и послове извештавања Агенције о раду Савета. 

 

За координатора се именује један од чланова Савета. 

 

Члан 4. 

Савет обавља следеће послове: 

 

- Континуирано анализира стање безбедности саобраћаја на путевима, показатеље безбедности 

саобраћаја и ставове учесника у саобраћају на територији општине Бач;  

- Предлаже мере за унапређење безбедности саобраћаја на путевима узимајући посебно у обзир 

донете стратешке документе (националну и локалну стратегију безбедности саобраћаја на 

путевима, национални и локални план безбедности саобраћаја на путевима); 

- Сагледава и оцењује проблеме безбедности саобраћаја са прецизним одређивањем надлежности 

субјеката кој делују у систему безбедности саобраћаја на територији општине Бач; 

- Спроводи активности на изради и предлагању стратегије и годишњег плана безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Бач у складу са Националном стратегијом 

безбедности саобраћаја на путевима и у складу са Акционим планом безбедности саобраћаја на 

путевима, које доноси Влада Републике Србије; 

- Утврђује годишњи предлог Програма коришћења средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима територији општине Бач, на који сагласност даје Агенција за безбедност 

саобраћаја, и доставља га Општинском већу општине Бач на усвајање (у даљем тексту: 

Програм); 

- Утврђује најмање два пута годишње предлог Извештаја о стању безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Бач, на који сагласност даје Агенција за безбедност 

саобраћаја, и доставља га Скупштини општине Бач на усвајање; 

- Утврђује Извештај о реализацији планираних активности најкасније до 01. марта текуће године 

за претходну годину, на који сагласност даје Агенција за безбедност саобраћаја, и доставља га 

Општинском већу општине Бач на усвајање 

- Покреће иницијативе за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно – 

промотивне активности, техничко опремање јединица собраћајне полиције и информише 

јавност и Општинско веће општине Бач о својим активностима; 

- Обавља и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима. 

 

Члан 5. 

Приликом дефинисања мера, активности, планова и програма утврђују се рокови за њихово 

спровођење, у складу са приоритетима које утврђује Савет и у складу са приливом финансијских 

средстава. 

 

Финансијска средства за реализацију Програма обезбеђују се у складу са Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима из следећих извора: 

 

- Буџет општине Бач; 

- 30 % од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима 

о безбедности саобраћаја на путевима и учињених на територији општине Бач; 

- Поклони или прилози покровитеља дати општини Бач; 

- Остали приходи; 

 

50% укупних средстава из става 2. овог члана користе се поправљање и обнављање саобраћајне 

инфраструктуре на територији општине Бач, а преосталих 50% средстава користи се за финансирање 

осталих мера за унапређење безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 6. 
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На организацију рада Савета и на начин рада Савета примењују се одредбе члана 4. до члана 21. 

Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник Републике Србије“ број 8/2020). 

 

Члан 7. 

Члановима Савета припада накнада за рад у складу са  Одлуком о накнадама, путним трошковима и 

другим примањима одборника Скупштине општине Бач,  чланова Општинског већа и чланова радних 

тела Скупштине општине Бач, Општинског већа и председника општине. 

 

Стручне, организационе и административно – техничке послове за потребе Савета обавља Општинска 

управа Бач. 

 

Члан 8. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Одлука о оснивању Комисије за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бач („Службени лист општине 

Бач“ број 7/2019). 

 

Члан 9. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Бач. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:020-3-194/2020-II 

Дана: 29. децембра   2020. године 

 

                                  Председавајући Општинског већа 

                                                                                            Председник општине Бач 

                                                                                                   Др Стева Панић, с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излази по потреби. 

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

Одговорни уредник: Тања Мијић 

Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич 


