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На основу члана 16. Одлуке о општим актима Општине Бач за коју је обавезна јавна 

расправа при доношењу („Сл. Лист Општине Бач 9/2019) сачињава се  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Јавна расправа о нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2020. годину 

одржана је у периоду од 16. јануара до 30. јануара 2020. године. Округли сто у оквиру јавне 

расправе одржан је у Бачу у свечаној сали општине Бач дана 29. јануар са почетком у 13 

часова. 

Разлог јавне расправе је упознавање заинтересованих грађана, физичких лица, 

правних лица, јавног предузећа, установа и организација чији је оснивач општине Бач, и 

других заинтересованих субјеката са нацртом Одлуке о ребалансу буџета општине Бач. 

У периоду од 16. јануара до 30. јануара 2020. године грађани су могли да достављају 

предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на e-mail: anna.gutesa@bac.rs  или 

поштом на адресу: Општинска управа Бач, Одељење за буџет и финансије, н/р Анна 

Гутеша, Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2.  

 

На округлом столу у оквиру јавне расправе били су присутни: 

1. Борислав Антонић – председник општине Бач 

2. Анна Гутеша – руководилац Одељења за буџет и финансије 

3. Јелена Ковачевић – руководилац Одељења за привреду, пољопривреду и локално 

економски развој 

4. Далибор Гајић – помоћник председника Општине 

5. Драгана Кресић – службеник за послове буџетског рачуноводства и извештавања 

у Општинској управи Бач 

6. Меланија Миљић – службеник за послове извршења трезора у Општинској 

управи Бач 

7. Јарослав Кућенич – заменик секретара СО Бач 

8. Драган Амиџић – председник Савета МЗ Бач 

9. Микица Јелисавац – секретар МЗ Бач 

10. Никола Бањац – сарадник за пројектно планирање у Општинској управи Бач 

 

Уводну реч на округлом столу је имао председник општине Бач - Борислав Антонић 

који је образложио основни разлог због чега се ребаланс буџета прави у јануару  - а то је да 

се обезбеди учешће за наставак реконструкције локалног пута Л7 (2019. године је одрађена 

прва фаза, 2020 године је требала бити одрађена друга фаза док је трећа фаза била 
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предвиђена за 2021. годину). Како се створила могућност да се код Управе за капитална 

улагања конкурише за обе фазе – уз наше учешће од 28.172.000,00 динара, било је 

неопходно приступити ребалансу буџета. Након тога је уследила јавна расправа.  

 

Током јавне расправе од стране присутних није изнет ни један нови предлог пројекта 

или пројектне активности која би била унета у ребаланс буџета.  

 

Руководилац Одељења за буџет и финансија Анна Гутеша је истакла  да је до истека 

рока, односно до 30. јануара 2020. године на e-mail: anna.gutesa@bac и на пријему 

канцеларију пристигао је један захтев – односно канцеларија за локално економски развој је 

28.01.2020. године доставила Одлуку о додели средстава по јавном конкурсу за 

финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре по којој је 

Општини Бач додељено 150.000.000,00 динара за реконструкцију локалног пута Л7.  

29. јануара 2020. године стигао предлог ПУ „Колибри“ да се са конта 4651 пренесе 

35.000,00 динара на конто 4252, као и да се са конта 4251 пренесе 50.000,00 динара на конто 

4252, при чему остају у оквиру одобреног износа по Одлуци о буџету 

 

 Ове измене су прихваћене и биће унете у постојећи нацрт Одлуке о ребалансу 

буџета општине Бач за 2020. годину. Нацрт Одлуке усклађен са поднетим предлозима и 

захтевима, заједно са извештајем о спроведеној јавној расправи, Одељење за буџет и 

финансије доставиће Општинском већу општине Бач као надлежном извршеном органу, на 

даље разматрање и утврђивање предлога Одлуке. 

 

 

 

                                                                                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                         ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

                                                                                   _________________________ 

                                                                                                   Анна Гутеша  
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