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На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 25. седници, одржаној дана 29. ок-
тобра 2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о 

извршењу буџета Општине Бачка 
Паланка за период јануар – 

септембар 2014. године

I

Прихвата се Извештај о извршењу 
буџета Општине Бачка Паланка за пе-
риод јануар – септембар 2014. године, 
број: IV-02-4-1/2014-254 од 15. октобра 
2014. године, који је сачинило Одељење 
за финансије и буџет Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-400-10/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
 Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 25. седници, одржаној дана 29. ок-
тобра 2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихаватању Извештаја 
о легализацији бесправно 

саграђених објеката на територији 
Општине Бачка Паланка за 2014. 

годину

I

Прихвата се Извештај о легализа-
цији бесправно саграђених објеката на 
територији Општине Бачка Паланка за 
2014, који је сачинило Одељење за ур-
банизам и грађевинарство Општинске 
упарве Општине Бачка Паланка дана 24. 
септембра 2014. године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

Година XXLIX
Број 29/2014

Бачка Паланка
30. октобар 2014. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А
SLU@BENI LIST
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-35-66/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 25. седници, одржаној дана 29. ок-
тобра 2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихаватању Извештаја о раду 

Предшколске установе „Младост“ 
Бачка Паланка за радну 2013/2014 

годину

I

Прихвата се Извештај о раду 
Предшколске установе „Младост“ Бачка 
Паланка за радну 2013/2014 годину, број 
293/1 од 15. септембра 2014. године, који 
је усвојио Управни одбор Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка под 
бројем: 597/1 од 16. септембра 2014. го-
дине, уз прибављено мишљење Савета 
родитеља под бројем 592/1 од 15. сеп-
тембра 2014. године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-60-14/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 28. став 4. Закона 
о пољопривредном земљишту („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 
62/2006, 65/2008 и 41/2009) и члана 37. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка”, број 24/2013-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 25. седници, одржаној дана 29. ок-
тобра 2014. године, донела је

О Д Л У К У 
о мерама заштите пољопривредног 

земљишта, пољских путева 
и канала од пољске штете и 
организовању пољочуварске 
службе на подручју Општине 

Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У циљу заштите пољопривредног 
земљишта и имања на подручју Општине 
Бачка Паланка (у даљем тексту: Општи-
на) уређује се:

 - заштита усева и засада на 
пољопривредном земљишту 
од пољске штете и номадске 
испаше;
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 - заштита пољопривредног 
земљишта, опреме и објеката 
на истом (систем за наводња-
вање, противградне станице, 
грађевински објекти);

 - заштита пољских путева и 
канала за одводњавање и на-
водњавање; 

 - организација рада пољочу-
варске службе; 

 - накнада пољске штете;

 - и друга питања од значаја за 
спровођење одлуке. 

Члан 2.

Предмет заштите у смислу ове 
одлуке су усеви и засади на пољопри-
вредном земљишту, пољопривредно 
земљиште без обзира на облик својине, 
опрема, објекти и пољопривредна меха-
низација на истом, пољски путеви и ка-
нали за одводњавање и наводњавање.

Под пољопривредним земљиштем 
у смислу ове одлуке подразумевају се: 
њиве, вртови, воћњаци, виногради, лива-
де, пашњаци, трстици, канали и мочваре, 
које се налазе ван грађевинског подручја 
насељених места Општине Бачка Палан-
ка, као и земљиште које је проглашено 
грађевинским, а није приведено намени. 

Под усевима у смислу ове одлуке 
подразумевају се засејане пољопривред-
не културе намењене за људску и сточну 
исхрану и индустријску прераду.

Под засадима у смислу ове одлуке 
подразумевају се воћњаци и виногради 
који се налазе ван граница грађевинског 
подручја општине.

Под пољским путевима под-
разумевају се некатегорисани путеви 
који повезују парцеле пољопривредног 
земљишта изван границе грађевинског 
подручја општине.

Под каналима за наводњавање и 
одводњавање подразумевају се канали 
који се граниче са парцелама и пољским 
путевима и служе за прилив, односно од-
лив воде, а у циљу унапређења пољопри-
вредне производње.

Под опремом и објектима подразу-
мевају се рибњаци, грађевински објекти 
у функцији пољопривредне производње, 
системи за наводњавање и одводњавање, 
бунари, црпне станице, противградне 
станице и други објекти, а који се налазе 
на пољопривредном земљишту.

II МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, 
ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА

Члан 3.

У циљу заштите усева и засада, 
пољопривредног земљишта, опреме и 
објеката на истом, пољских путева и ка-
нала од пољске штете забрањено је:

1. уништавање и оштећење усева, 
садница, стабала и засада на 
пољопривредном земљишту и 
пољопривредне механизације 
на пољопривредним имањима;

2. убирање, брање пољопри-
вредних усева, плодова, воћа 
или кошење траве на туђем 
пољопривредном земљишту;

3. неовлашћено скупљање оста-
така пољопривредних произ-
вода на туђем пољопривред-
ном земљишту;

4. растурање и разбацивање пло-
дова сложених у камаре, пла-
стове или слично на туђем 
земљишту;    

5. оштећење или сечење дрвећа 
које чини пољозаштитни појас, 
као и остало дрвеће;
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6. прелажење превозним сред-
ством или прогоњење сто-
ке или живине преко туђег 
обрађеног или необрађеног 
земљишта;

7. прављење пешачких прелаза 
преко туђег пољопривредног 
земљишта;

8. испаша стоке на обрадивом 
пољопривредном земљишту, 
осим на сопственом;

9. остављање стоке у пољу без 
чувара или поверавање чувања 
лицу које није у стању њоме да 
влада;

10. прогоњење стоке преко туђег 
пољопривредног земљишта 
без одобрења власника, од-
носно корисника;

11. бацање разних биљних оста-
така, смећа и разних отпада-
ка, грађевинског шута, као и 
лешева угинулих животиња 
и другог отпада у чврстом и 
течном стању на своју и туђу 
њиву, јавни пут, канале за од-
водњавање и наводњавање и 
друге водене токове;

12. спаљивање органских остатака 
после жетве усева на пољопри-
вредном земљишту;

13. оштећење усева или засада 
на суседној парцели прили-
ком вршења послова обраде 
земљишта, убирања усева и 
плодова и заштите биља хе-
мијским средствима;

14. преоравање, сужавање, преко-
павање, засипање и затрпавање 
пољских путева, пашњака, ут-
рина, стаза, насипа, јарака или 
канала у пољу;

15. кварење пољских путева 
неблаговременим искључи-

вањем елемената пољопри-
вредних машина;

16. квашење путева приликом на-
водњавања који се налазе уз 
парцелу која се наводњава; 

17. остављање или заоравање упо-
требљене пластичне масе у ви-
ду фолија, амбалаже и слично, 
као и других тешко разгради-
вих материјала, на пољопри-
вредном земљишту, пољским 
путевима и каналима;

18. испуштање и одлагање опасне 
и штетне материје на пољопри-
вредном земљишту и каналима 
за одводњавање и наводња-
вање; 

19. чињење штете на објектима 
и направама које служе при 
коришћењу пољопривредног 
земљишта;

20. присвајање, кидање и ломљење 
опреме на противградним ста-
ницама, црпним станицама и 
системима за наводњавање, 
као и другим објектима у 
функцији пољопривредне про-
изводње;

21. уклањање, рушење, уништа-
вање или оштећење на туђем 
пољопривредном земљишту 
подигнуте ограде, поставље-
ног знака, колибе или сличног 
ограђеног простора који служи 
за смештај пољопривредног 
алата, машина или прибора за 
коришћење пољопривредног 
земљишта;

22. прелажење тешком механиза-
цијом у време кишног периода 
и повећаног воденог талога у 
атару пољским путевима;

23. затрпавање ретензија;
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24. растурање отровних мамака 
и других врста отрова, као и 
пражњење прскалица и цис-
терни на необележеном месту;

25. оштећење, укљањање или пре-
мештање ознаке за неку забра-
ну, међу или границу;

26. непрописно паркирање меха-
низације за наводњавање или 
транспорт на пољском путу;

27. нарушавање функционал-
ности канала и воде у њима;

28. нередовно и непотпуно об-
рађивање пољопривредног 
земљишта, у смислу спреча-
вања појаве амброзије и дру-
гих коровских врста;

29. непрописно сађење воћних и 
шумских врста, близу гранич-
не линије суседних парцела;

30. превожење непрописним вози-
лом стајског ђубрива и загађи-
вање пољског пута истим, као 
и одлагање стајског ђубрива 
на пољском путу поред кана-
ла за одводњавање и другом 
пољопривредном земљишту 
које није у власништву, од-
носно не користи га починилац 
овог прекршаја. 

Усеви уживају физичко обез-
беђење и заштиту у свим фазама веге-
тације и скинути род док се налази на 
пољопривредном земљишту, као и сред-
ства за пољопривредну производњу.

Члан 4.

Изузетно од одредби члана 3. ове 
одлуке, стока се може чувати на пашња-
ку који је ограђен на начин који онемо-
гућава излазак стоке, под условом да је 
власник стоке претходно обавестио на-
длежну месну заједницу, приложио до-

каз о праву коришћења пашњака и исхо-
довао сагласност месне заједнице. 

Власници, односно корисници 
пољопривредног земљишта могу напа-
сати властиту стоку на својим имањима, 
под условом да обезбеде превоз стоке од 
објекта до њиве и назад и да све време 
испаше обезбеде чување стоке тако да се 
обезбеди заштита усева и засада на су-
седним парцелама.

Члан 5.

Власници, односно корисници 
пољопривредног земљишта (правна и 
физичка лица), дужни су да земљиште 
редовно обрађују, примењују мере по 
правилима кодекса добре пољопривред-
не праксе, као и да врше системско ук-
лањање парложне траве и амброзије на 
истом.

Члан 6.

Ради очувања како величине, тако 
и стања проходности путева, забрање-
но је одоравање површине пута, као и 
на било који начин спречавање проход-
ности путева.

Сваки грађанин има једнако право 
коришћења и обавезу очувања пољских 
путева. 

Пољске путеве одржавају власни-
ци, односно корисници пољопривредног 
земљишта.

Члан 7.

У циљу враћања оштећених и 
одораних пољских путева и затрпаних 
канала у првобитно стање, на иниција-
тиву пољочувара, власника, односно ко-
рисника пољопривредног земљишта или 
представника месне заједнице, Одељење 
за привреду Општинске управе Општине 
Бачка Паланка може да наложи понов-
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ни премер пољског пута или поправку 
оштећеног пута, односно отрпавање ка-
нала.

Сви трошкови премера и уређења 
пута, као и отрпавање канала падају на 
терет починиоца.

На основу налога Одељења за 
привреду Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, власник, односно ко-
рисник пољопривредног земљишта, као 
и други починилац (правно или физичко 
лице), који је извршио одоравање повр-
шине пута или на било који начин спре-
чио проходност пута, или затрпавање 
канала, биће у обавези да исти врати у 
првобитно стање о свом трошку, у од-
ређеном року који му одреди Одељење 
за привреду Општинске управе Општине 
Бачка Паланка. 

III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

Члан 8.

Заштиту пољопривредног 
земљишта, усева и засада, пољских пу-
тева и канала од пољске штете врши 
пољочуварска служба.

Спровођење мера организоване 
заштите од пољске штете врши Општи-
на Бачка Паланка, која посао може да 
повери путем конкурса у поступку јав-
не набавке предузећу, предузетнику или 
другом правном лицу које је регистрова-
но за обављање наведене делатности.

Одлуку о покретању поступку јав-
не набавке услуга пољочуварске службе 
у смислу претходног става, доноси на-
челник Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка, уз сагласност Председника 
општине Бачка Паланка. 

Однос између општине и преду-
зећа или предузетника који је изабран за 

обављање послова пољочуварске службе 
уредиће се уговором.

Организацију рада и руковођење 
радом пољочуварске службе врши ру-
ководилац пољочуварске службе – лице 
одређено од стране предузећа или пре-
дузетника, који је изабран за вршење по-
слова пољочуварске службе. 

Члан 9.

Средства за рад пољочуварске 
службе обезбедиће се у буџету Општи-
не Бачка Паланка, од средстава која се 
остваре од давања у закуп пољопри-
вредног земљишта у државној својини 
на подручју Општине Бачка Паланка, а 
на основу Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта и из других извора.

Члан 10.

Непосредну заштиту пољопри-
вредног земљишта, усева и засада на 
истом, пољских путева, канала за на-
водњавање и одводњавање од пољске 
штете, врши чувар поља. У вршењу заш-
тите усева и засада на пољопривредном 
земљишту, пољским путевима и канали-
ма, чувари поља имају својство службе-
ног лица. 

Чувар поља има службену леги-
тимацију у којој је поред личних пода-
така назначено његово својство, као и 
подручје на којем врши дужност чувара 
поља.

За време обављања послова, чувар 
поља мора носити службену униформу и 
јасно видљиву ознаку о свом својству.

Ознакa на одећи садржи име и 
презиме чувара поља и број службене 
легитимације.
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Члан 11.

У обављању послова заштите 
пољочувар има право и дужности да: 

1. свакодневно обилази пољопри-
вредно земљиште, пољске пу-
теве и канале на подручју на 
којем врши дужност чувара 
поља;

2. спречава све радње из члана 3. 
ове одлуке;

3. проналази починиоце пољске 
штете;

4. утврђује идентитет власника, 
односно корисника пољопри-
вредног земљишта, којем је на-
нета штета;

5. за сваку недозвољену радњу 
којом је причињена штета 
утврди ближе обележје радње, 
податке о пољопривредном 
земљишту на којем је штета 
учињена, време када је штета 
причињена, од лица затеченог 
у радњи извршења прекршаја 
узме неопходне податке, сведо-
ке и о свему томе сачини запи-
сник;

6. упозори власника, односно 
корисника пољопривредног 
земљишта, канала за одводња-
вање и наводњавање да извр-
ши уклањање корова, парлож-
не траве и амброзије;

7. да заприми захтев оштећеног 
лица за процену пољске штете 
и поступа по истом на начин 
уређен овом одлуком;

8. поднесе потеребну документа-
цију руководиоцу пољочуварс-
ке службе о учињеној штети 
ради покретања прекршајног 
поступка и кривичног пос-
тупка;

9. стоку откривену у штети, без 
чувара или чији је власник не-
познат, спроведе и преда на 
место чувања;

10. врши административне и 
техничке послове за потребе 
процене пољске штете, као и 
друге послове одређене овом 
одлуком.

Члан 12.

Чувар поља је дужан да приликом 
откривања пољске штете сачини запи-
сник који садржи: време и место на коме 
је штета причињена, опис причињене 
штете, идентитет лица затеченог у радњи 
извршења штете (име, презиме, адреса и 
ЈМБГ) и његову изјаву, изјаве сведока 
(уколико их има), изјаве оштећеног лица 
- власника (уколико је познат).

Чувар поља је дужан да приликом 
откривања пољске штете фотографише 
пољопривредно земљиште на којем је 
штета учињена и остало што је битно за 
утврђивање обележја радње, као и да са-
чува пронађене предмете на лицу места.

Записник са доказима (фотогра-
фије, пронађени предмети), чувар поља 
је дужан да достави руководиоцу пољо-
чуварске службе, у року од три дана од 
дана сачињавања истог. 

Пољочувар је овлашћен да свако 
лице затечено у чињењу пољске штете 
или номадске испаше, а које није у мо-
гућности да идентификује или ако лице 
одбије сарадњу са пољочуварем, затражи 
помоћ Полицијске управе у Бачкој Па-
ланци и да помоћу истог изврши на лицу 
места идентификацију лица.

Члан 13.

Уколико власник, односно ко-
рисник пољопривредног земљишта утвр-
ди да му је штета причињена, а чувар 
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поља није то уочио, исти ће штету прија-
вити пољочуварској служби, најкасније 
у року од три дана од дана сазнања за 
причињену штету.

Приликом пријаве штете, вла-
сник, односно корисник пољопривред-
ног земљишта којем је штета причињена, 
дужан је у писаној пријави дати све по-
датке који се односе на пољопривредно 
земљиште, време и радњу којом је штета 
причињена и друге околности које могу 
бити од значаја за утврђивање висине и 
починиоца штете.

У случају из става 1.овог члана, 
чувар поља ће поступати на начин како 
је то утврђено чланом 12. ове одлуке.

Члан 14.

Руководилац пољочуварске служ-
бе, на основу примљеног записника са 
доказима о недозвољеној радњи којом 
је причињена штета, дужан је одмах, а 
најкасније у року од седам дана да оба-
вести и достави примерак записника 
власнику, односно кориснику пољопри-
вредног земљишта коме је штета при-
чињена.

Руководилац пољочуварске служ-
бе дужан је примерак записника са до-
казом о недозвољеној радњи којом је 
причињена штета доставити Општин-
ској управи Oпштине Бачка Паланка – 
Одељењу за привреду, ради предузимања 
мера у складу са Законом о пољопри-
вредном земљишту.

Члан 15.

Уколико чувар поља затекне стоку 
у пољској штети без чувара или чији је 
власник непознат, исту спроводи и пре-
даје на одређено место за чување, које ће 
одредити месна заједница.

Чувар поља дужан је, у сарадњи са 
месном заједницом на чијем подручју је 

затечена стока у пољској штети, да ор-
ганизује превоз и смештај стоке, о чему 
саставља извештај и исти доставља ру-
ководиоцу пљочуварске службе и месној 
заједници.

На основу извештаја из претход-
ног става, пољочуварска служба дужна 
је да на огласној табли месне заједнице 
истакне обавештење којим позива влас-
ника, односно држаоца стоке да у року 
од 8 дана преузме стоку, са назнаком да 
ће стока у противном бити продата.

Ако се власник, односно држа-
лац јави у одређеном року и докаже да је 
стока његова, након измирења трошкова 
превоза, исхране и чувања, стока му се 
предаје.

Члан 16.

Када се власник, односно држа-
лац стоке не јави у одређеном року или 
одбије да преузме стоку под условима из 
члана 15. став 4. ове одлуке, Одељење за 
привреду Општинске управе Општине 
Бачка Паланка ће спровести поступак 
путем јавне лицитације, а добијена нов-
чана средства, по одбијању трошкова 
превоза и чувања, положити у депозит.

Ако се власник, односно држа-
лац стоке не јави у року од једне године 
или не покрене судски спор, депонована 
средства ће се искористити за изградњу, 
доградњу, адаптацију и одржавање обје-
ката за смештај ухваћене стоке.

Члан 17.

Запослени у месној заједници су 
дужни да помогну и олакшају рад пољо-
чуварске службе на њиховој територији, 
пружањем релевантних информација ве-
заних за конкретне случајеве наношења 
штете, идентификације власника усева 
или починиоца, прихватањем напуште-
не стоке, чувања и предаје исте и слично.
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IV ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА 
ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 18.

На захтев оштећеног лица врши се 
процена пољске штете.

Захтев за процену пољске ште-
те подноси се Одељењу за привреду 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

Члан 19.

Власници, односно корисници 
пољопривредног земљишта могу само 
путем суда остварити право на накна-
ду за штету причињену на њиховом 
земљишту.

V НАДЗОР

Члан 20.

Надзор над применом одреда-
ба ове одлуке врши Oпштинска уп-
рава Општине Бачка Паланка, путем 
Одељења за привреду.

Захтев за покретање прекршајног 
поступка подноси Одељење за привреду 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, на основу достављене документа-
ције од стране пољочуварске службе. 

Непотпуну документацију пољо-
чуварска служба је дужна да употпуни 
и достави Одељењу за привреду у оста-
вљеном року. 

Члан 21.

Одељење за привреду Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, на ос-
нову достављене документације од стра-
не пољочуварске службе, издаје решење 
којим се налаже предузетнику, правном 

или физичком лицу да отклони недос-
татке узроковане:

 - одоравањем површине пута,

 - спречавањем проходности пу-
та на било који начин,

 - изношењем и бацањем разних 
биљних остатака, хемијских 
средстава, отпада, шута, амба-
лаже, лешева животиња и дру-
гог смећа на сопствено и туђе 
пољопривредно земљиште, 
пољске путеве, канале за од-
водњавање и наводњавање, бу-
наре и рибњаке,

 - присвајањем или оштећењем 
опреме на грађевинским објек-
тима у функцији пољопри-
вредне производње, система за 
наводњавање и одводњавање, 
бунарима, црпним станицама 
и противградним станицама, 
а који се налазе на пољопри-
вредном земљишту, да дове-
де у првобитно стање о свом 
трошку, у одређеном року, све 
објекте и опрему наведену у 
овом члану,

 - необрађивањем пољопри-
вредног земљишта, као и не-
уклањањем корова, парложне 
траве и амброзије од стране 
власника, односно корисника 
пољопривредног земљишта.

Против наведеног решења може 
се изјавити жалба Општинском већу у 
року од осам дана. 

Принудно извршење се врши у 
складу са одредбама Закона о општем 
управном поступку. 

Члан 22.

Предузеће или предузетник који 
је изабран за обављање послова пољо-
чуварске службе, дужно је да једном го-
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дишње достави извештај о раду Oпштин-
ском већу Општине Бачка Паланка.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Новчаном казном од 25.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекр-
шај предузеће или друго правно лице, 
ако поступа супротно члану 3. тачке 8. и 
18. ове одлуке.

Новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекр-
шај предузетник, ако поступа супротно 
ставу 1. овог члана.

Новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу, ако поступа супротно ста-
ву 1. овог члана.

Новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице, ако поступа супротно ста-
ву 1. овог члана.

Члан 24.

Новчаном казном у износу од 
5.000,00 до 100.000,00 динара казниће се 
за прекршај предузеће или друго правно 
лице, ако поступа супротно члану 3. та-
чке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 и 30. ове одлуке.

Новчаном казном од 5,000,00 до 
50.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник, ако поступа супротно ставу 
1. овог члана.

Новчаном казном од 5.000,00 до 
30.000,00 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу, ако поступа супротно ста-
ву 1. овог члана.

Новчаном казном од 5.000,00 до 
30.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице, ако поступа супротно ста-
ву 1. овог члана.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 25.

 Ступањем на снагу ове Одлу-
ке престаје да важи Одлука о мерама 
заштите пољопривредног земљишта, 
пољских путева и канала од пољске ште-
те и организовању пољочуварске служ-
бе на подручју Општине Бачка Паланка. 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 7/2009 и 11/2009).

Члан 26.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-320-22/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

261

На основу члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 
129/2007) и члана 37. став 1. тачка 6. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
24/2013-пречишћен текст), а у вези члана 
38. и 39. став 4. Закона о правима пације-
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ната („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 45/2013), Скупштина oпшти-
не Бачка Паланка, на својој 25. седници 
одржаној дана 29. октобра 2014. године 
донела је

О Д Л У К У
о саветнику за заштиту права 

пацијената на територији 
Општине Бачка Паланка 

Члан 1.

Овом Oдлуком уређују се органи-
зовање, финансирање и услови рада са-
ветника за заштиту права пацијената (у 
даљем тексту: саветник пацијената), а у 
складу са потребама пацијената и капа-
цитетима здравствене службе на терито-
рији Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Саветник пацијената обавља по-
слове заштите права пацијената по под-
нетим приговорима и пружа потребне 
информације и савете у вези са правима 
пацијената.

Члан 3.

Послове саветника пацијената 
обавља дипломирани правник са поло-
женим стручним испитом за рад у ор-
ганима државне управе, са најмање три 
године радног искуства у струци и по-
знавањем прописа из области здравства.

Члан 4.

Саветник пацијената има службе-
ну легитимацију којом се идентификује 
приликом доласка у здравствену уста-
нову, приватну праксу, организациону 
јединицу високошколске установе здрав-
ствене струке, која обавља здравствену 
делатност и друго правно лице које оба-

вља одређене послове из здравствене де-
латности.

Образац и садржину службене ле-
гитимације, прописује министар надле-
жан за послове здравља.

Члан 5.

Здравствена установа, приватна 
пракса, организациона јединица висо-
кошколске установе здравствене стру-
ке која обавља здравствену делатност и 
друго правно лице које обавља одређене 
послове из здравствене делатности, дуж-
ни су да на видном месту истакну име 
и презиме, радно време саветника па-
цијената, као и адресу и број телефона 
на који се пацијент може обратити ради 
заштите својих права.

Члан 6.

Пацијент, односно његов законски 
заступник, може поднети приговор са-
ветнику пацијената, писмено или усмено 
на записник.

Саветник пацијената одмах по 
поднетом приговору, а најкасније у року 
од пет радних дана од дана подношења 
приговора, утврђује све битне околности 
и чињенице у вези са наводима изнетим 
у приговору.

Члан 7.

У циљу ефикаснијег рада саветни-
ка пацијената, здравствена установа, 
приватна пракса, организациона једини-
ца високошколске установе здравствене 
струке која обавља здравствену делат-
ност и друго правно лице које обавља 
одређене послове из здравствене делат-
ности, дужни су да саветнику пацијената 
омогуће увид у медицинску документа-
цију пацијента, која је у вези са наводима 
изнетим у приговору.
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Здравствена установа, приватна 
пракса и друга правна лица која обављају 
одређене послове из здравствене делат-
ности обавезни су да, на захтев саветни-
ка пацијената, у поступку по приговору, 
без одлагања, а најкасније у року од пет 
радних дана, доставе саветнику пације-
ната све тражене информације, податке и 
мишљења.

Након утврђивања свих релевант-
них чињеница и околности, саветник па-
цијената сачињава извештај, који одмах, 
а најкасније у року од три радна дана, 
доставља подносиоцу приговора, руко-
водиоцу организационе јединице и ди-
ректору здравствене установе, односно 
оснивачу приватне праксе.

Директор здравствене установе, 
односно оснивач приватне праксе ду-
жан је да у року од пет радних дана од 
добијања извештаја саветника пацијена-
та, достави саветнику пацијената оба-
вештење о поступању и предузетим ме-
рама у вези са приговором.

Члан 8.

Подносилац приговора, који је 
незадовољан извештајем саветника па-
цијената, може се обратити Савету за 
здравље Општине Бачка Паланка, здрав-
ственој инспекцији, односно надлежном 
органу организације здравственог оси-
гурања код које је пацијент здравствено 
осигуран.

Члан 9.

Саветник пацијената доставља 
месечни извештај о поднетим пригово-
рима директору здравствене установе, 
ради његовог информисања и предузи-
мања одређених мера у оквиру његове 
надлежности.

Саветник пацијената доставља 
тромесечни, шестомесечни и годишњи 

извештај Савету за здравље Општине 
Бачка Паланка.

Министар надлежан за послове 
здравља прописује начин поступања по 
приговору, образац и садржај записника 
и извештаја саветника пацијената.

Члан 10.

Рад саветника пацијената, фи-
нансираће се из буџета Општине Бачка 
Паланка, а исти има право на месечну 
накнаду у висини од 10.000,00 динара 
(словима: десетхиљададинара).

Члан 11.

Надзор над радом саветника па-
цијената, обављаће Савет за здравље 
Општине Бачка Паланка и Министар-
ство надлежно за послове здравља.

Члан 12.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-50-7/2014
29. октобар 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

262
На основу члана 37. тачка 4. Ста-

тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 25. се-
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дници, одржаној дана 29. октобра 2014.
године, донела је 

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о 

Програму припремања и опремања 
грађевинског земљишта, путне 

привреде и јавних функција 
за 2014. годину

Члан 1.

 У члану 4. Одлуке о Програ-
му припремања и опремања грађевин-
ског земљишта, путне привреде и јав-
них функција за 2014.годину ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" 
број 42/2013) (у даљем тексту:Програм) 
мењају се став 1. и став 2. и гласе:

„За остваривање Програма плани-
рају се средства из буџета општине у ви-
сини од 250.541.972,00 динара и то према 
изворима прихода:

1
Специјализоване 
услуге одржавање 
путне привреде

56.707.891

2 Јавна расвета града и 
насељених места 25.765.000

3
Специјализоване 
услуге комунална 
потрошња

20.300.000

4 Капитална улагања 
путна привреда 30.100.000

5
Развој града 
(урбанизам и уређење 
земљишта)

64.582.778

6 Трансферна средства 
за путну привреду 0

7 Трошкови реализације 
Програма 49.086.303

8 Остали приходи-
сопствена средства 2.000.000

9
Приходи од закупа 
комерцијалних 
простора

0

10 Средства од 
наплаћених казни 50% 2.000.000

11
Приход од закупа 
пољопривредног 
земљишта

0

12
Наменска средства 
за одржавање стам. 
Простора и расељавање

0

13
Наменска средства 
за заштиту човекове 
околине

0

Укупно: 250.541.972

Средства из става 1. овог члана 
распоређују се на:

1

Припремање 
и опремање 
грађевинског 
земљишта 

 64.582.778

2 Путна привреда 86.807.891

3 Јавне функције-
трошкови одржавања  20.300.000

4
Јавне функције-јавна 
расвета утрошена ел. 
енергија

 25.765.000

5
Трошкови одржавања 
путне привреде 
трансферна

0

6
Одржавање 
комерцијалних 
простора

0

7 Трошкови реализације 
Програма 51.086.303

8 Средства од 
наплаћених казни 50% 2.000.000

9
Одржавање 
некатегорисаних 
путева

0

10
Наменска средства 
за заштиту човекове 
околине

0

Укупно: 250.541.972
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Члан 2.

У табеларном делу Програма 
мења се табела А "Приходи" тако да сад 
гласи: 

1
Специјализоване 
услуге одржавање 
путне привреде

56.707.891

2 Јавна расвета града и 
насељених места 25.765.000

3
Специјализоване 
услуге комунална 
потрошња

20.300.000

4 Капитална улагања 
путна привреда 30.100.000

5
Развој града 
(урбанизам и уређење 
земљишта)

50.252.678

6 Трансферна средства 
за путну привреду 0

7 Трошкови реализације 
Програма 49.086.303

8 Остали приходи-
сопствена средства 2.000.000

9
Приходи од закупа 
комерцијалних 
простора

0

10 Средства од 
наплаћених казни 50% 2.000.000

11
Приход од закупа 
пољопривредног 
земљишта

0

12

Наменска средства 
за одржавање 
стам. простора и 
расељавање

0

13
Наменска средства 
за заштиту човекове 
околине

0

Укупно: 250.541.972

У табеларном делу Програма 
мења се табела Б "Расходи" тако да сад 
гласи: 

1

Припремање 
и опремање 
грађевинског 
земљишта 

 64.582.778

2 Путна привреда 86.807.891

3 Јавне функције-
трошкови одржавања  20.300.000

4
Јавне функције-јавна 
расвета утрошена ел. 
енергија

 25.765.000

5
Трошкови одржавања 
путне привреде 
трансферна

0

6
Одржавање 
комерцијалних 
простора

0

7 Трошкови реализације 
програма 51.086.203

8 Средства од 
наплаћених казни 50% 2.000.000

9
Одржавање 
некатегорисаних 
путева

0

10
Наменска средства 
за заштиту човекове 
околине

0

Укупно: 250.541.972

У тачки 1. ПРИПРЕМАЊЕ 
И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА износ од 65.750.000 за-
мењује се износом 50.252.678.

У тачки 1.2. ПРОЈЕКТНО ТЕ-
ХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА из-
нос од 3.000.000 замењује се износом 
10.000.000.

У тачки 1.2.2. Израда пројеката-
спољни сарадници износ од 3.000.000 за-
мењује се износом 10.000.000.

У тачки 1.3. ИНЖЕЊЕРСКИ РА-
ДОВИ износ од 3.000.000 замењује се 
износом 2.000.000

У тачки 1.6. ОПРЕМАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА из-
нос од 51.750.000 замењује се износом 
44.582.778.
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У тачки 1.6.2. Изградња јавне 
расвете износ од 8.000.000 замењује се 
износом 2.232.778.

У тачки 1.6.4. Изградња електро-
енергетских објеката и система за упра-
вљање и надзор износ од 2.000.000 мења 
се износом 600.000

 У тачки 2. ПУТНА ПРИВРЕДА 
износ од 93.239.515 замењује се износом 
86.807.891.

У тачки 2.1. РЕДОВНО ОДРЖА-
ВАЊЕ износ од 61.489.515 замењује се 
износом 56.707.891,

У тачки 2.1.1. Одржавање путева 
у зимском периоду износ од 18.500.000 
замењује се износом 17.207.891.

У тачки 2.1.3. Редовно одржавање 
коловоза и путних објеката на путној 
мрежи општине Бачка Паланка износ 
од 26.000.000 замењује се износом од 
24.300.000

У тачки 2.1.5. Хитне интервенције 
на путевима и путним објектима и опре-
ми износ од 2.989.515 замењује се изно-
сом од 1.200.000.

У тачки 2.2. КАПИТАЛНА 
УЛАГАЊА У ПУТНУ ПРИВРЕДУ из-
нос од 31.750.000 замењује се износом 
30.100.000.

У тачки 2.2.1. Саобраћајно уп-
рављање и вођење износ од 250.000 за-
мењује се износом 0.

У тачки 2.2.2. Саобраћајна опре-
ма и сигнализација – семафори износ од 
7.000.000 замењује се износом 3.600.000.

У тачки 2.2.3. Изградња и модер-
низација путева износ од 24.500.000 за-
мењује се износом од 26.500.000.

У тачки 3. ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
-ОДРЖАВАЊЕ износ од 22.000.000 за-
мењује се износом 20.300.000.

У тачки 3.1. ЈАВНА РАСВЕТА-
ОДРЖАВАЊЕ износ од 7.450.000 за-
мењује се износом 7.200.000.

У тачки 3.2. ДДТ на терито-
рији општине Бачка Паланка износ од 
6.000.000 замењује се износом 5.000.000.

У тачки 3.2.1. Третмани и надзор 
износ од 6.000.000 замењује се износом 
од 5.000.000.

У тачки 3.3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА 
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И УРБА-
НОМ МОБИЛИЈАРУ износ од 5.000.000 
замењује се износом 4.600.000.

У тачки 3.4. ОДРЖАВАЊЕ ДЕ-
ЧИЈИХ ИГРАЛИШТА, СПОРТСКИХ 
ТЕРЕНА И ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДО-
КУМЕНТАЦИЈЕ И ОСИГУРАЊЕ ИЗ-
НОС ОД 3.550.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ ИЗ-
НОСОМ 3.500.000.

У тачки 4. ЈАВНА РАСВЕ-
ТА -ТРОШКОВИ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ из-
нос од 24.265.000 замењује се износом 
25.765.000.

У тачки 7. ТРОШКОВИ РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА износ од 47.536.194 
замењује се износом 51.086.000.

У тачки 8. СРЕДСТВА ОД 
НАПЛАЋЕНИХ КАЗНИ износ од 
4.000.000 замењује се износом од 
2.000.000.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана након објављивања у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-69/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 37. тачка 20. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013 – пречишћен текст) и члана 8. та-
чка 7. Одлуке о оснивању Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 19/2011 и 29/2011), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 25. се-
дници, одржаној дана 29. октобра 2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Годишњи 
план рада Предшколске установе 

„Младост“ Бачка Паланка за 
радну 2014/2015 годину

I

Даје се сагласност на Годишњи 
план рада Предшколске установе „Мла-
дост“ Бачка Паланка за радну 2014/2015 
годину, који је донео Управни одбор 
Предшколске установе „Младост“ Бачка 
Паланка, на седници одржаној дана 15. 
септембра 2014. године, уз прибављено 
мишљење Савета родитеља под делово-
дним бројем 592/1 од 15. септембра 2014. 
године.

II 

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -60-15/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 17. став 1. Зако-
на о предшколском васпитању и обра-
зовању („Службени гласник Републике 
Србије“, број 18/2010) и члана 37. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ 24/2013 
- пречишћен текст), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 25. седници, 
одржаној дана 29. октобра 2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Анекс 

Предшколског програма 
Предшколске установе „Младост“ 
Бачка Паланка за радну 2014/2015 

годину

I

Даје се сагласност на Анекс 
Предшколског програма Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка за 
радну 2014/2015 годину, у делу који се 
односи на планирана материјална сред-
ства за његово остваривање у складу 
са Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2014. годину, а који је донео 
Управни одбор Предшколске установе 
„Младост“ Бачка Паланка, на седници 
одржаној дана 15. септембра 2014. годи-
не, уз прибављено мишљење Савета ро-
дитеља под деловодним бројем 592/1 од 
15. септембра 2014. године.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.



30. октобар 2014. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 29/2014 - страна 847  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -60-16/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
 Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. став 2. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 
– др. закон) и члана 37. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 
- пречишћен текст), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 25. седници, 
одржаној дана 29. октобра 2014. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 
и допуне Финансијског плана 

Радне заједнице ЈП „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка 

Паланка“ Бачка Паланка за 2014. 
годину

I

Даје се сагласност на измене и до-
пуне Финансијског плана Радне заједни-
це ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2014. 
годину, које је донео Надзорни одбор ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка на седници, 
одржаној дана 12. септембра 2014. годи-
не, под бројем 06-452/3-14.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-25/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. став 2. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 119/2012, 
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014 
- др. закон) и члана 37. тачка 20. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштине 
општине Бачка Паланка, на својој 25. се-
дници, одржаној дана 29. октобра 2014. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 

измене Програма пословања 
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка 
за 2014. годину

I

Даје се сагласност на измене Про-
грама пословања Јавног комуналног пре-
дузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка 
за 2014. годину, које је донео Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка, на својој 
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26. седници, одржаној дана 12. септембра 
2014. године, одлуком број 01-70/26-2014.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-26/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. Закона о 
јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 119/2012, 
116/2013- аутентично тумачење и 44/2014 
- др.закон), члана 27. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног прдузећа Спорт-
ско-рекреациони центар „Тиквара“ Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 7/2013 и 16/2013) и 
члана 37. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 25. седници, одржаној дана 29. ок-
тобра 2014. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене 
Финансијског плана и програма 

Јавног предузећа Спортско-
рекреациони центар „Тиквара“ 
Бачка Паланка за 2014. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана и програма Јавног пре-
дузећа Спортско-рекреациони центар 
„Тиквара“ Бачка Паланка за 2014. годи-
ну, које је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа Спортско-рекреациони центар 
„Тиквара“ на седници, одржаној дана 01. 
октобра 2014. године, под бројем 464/14.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-27/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 119/2012, 116/2013 
- аутентично тумачење и 44/2014 - др. за-
кон), члана 37. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 24/2013 – пречишћен 
текст) и члана 27. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног информативног 
предузећа „Радио и телевизија Бачка Па-
ланка“ Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 7/2013, 
16/2013 и 29/2013), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 25. седници, 
одржаној дана 29. октобра 2014. године, 
донела је следеће
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на ребаланс 

Финансијског плана Јавног 
информативног предузећа „Радио 

и телевизија Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка за 2014. годину

I 

Даје се сагласност на ребаланс 
Финансијског плана Јавног информа-
тивног предузећа „Радио и телевизија 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2014. 
годину, који је донео Надзорни одбор 
Јавног информативног предузећа „Радио 
и телевизија Бачка Паланка“ на седници, 
одржаној дана 07. октобра 2014. године, 
под бројем 314/2014.

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-28/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), чла-
на 37. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 6. став 1. алинеја 4. Одлуке о 
оснивању Установе: Културни центар 
Бачка Паланка, Бачка Паланка („Служ-

бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
29/2011 и 27/2012), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 25. седници, 
одржаној дана 29. октобра 2014. године, 
донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене 
Финансијског плана Установе: 

Културни центар Бачка Паланка, 
Бачка Паланка за 2014. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Установе: Културни 
центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за 
2014. годину, које је донео Управни од-
бор Установе: Културни центар Бачка 
Паланка на седници одржаној дана 13. 
октобра 2014. године, под бројем 245-
5/2014.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-29/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), чла-
на 37. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
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ка“ број 24/2013 - пречишћен текст) и 
члана 10. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 29/2011), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 
25. седници, одржаној дана 29. октобра 
2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
  о давању сагласности на измене 
Финансијског плана и програма 

Туристичке организације Општине 
Бачка Паланка за 2014. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана и програма Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
за 2014. годину, које је донео Управни 
одбор Туристичке организације Општи-
не Бачка Паланка, на седници одржаној 
дана 14. октобра 2014. године, под бројем 
534/2014.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-30/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-

ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 10. 
став 2. Одлуке о оснивању Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој 
Паланци („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 29/2011), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 25. се-
дници, одржаној дана 29. октобра 2014. 
године, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“ из 

Бачке Паланке за 2014. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Народне библиотеке 
„Вељко Петровић“ из Бачке Паланке за 
2014. годину, које је донео Управни одбор 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
на седници одржаној дана 14. октобра 
2014. године, под бројем 1372/031-01.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-31/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

272

На основу члана 10. став 2. Одлуке 
о оснивању Народне библиотеке „Вељко 



30. октобар 2014. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 29/2014 - страна 851  

Петровић“ у Бачкој Паланци („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
35/2011) и члана 37. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћен текст), Скупштине општине 
Бачка Паланка, на својој 25. седници, 
одржаној дана 29. октобра 2014. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о 
измени и допуни Статута Народне 

библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
измени и допуни Статута Народне биб-
лиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Палан-
ка, коју је донео Управни одбор Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка 
Паланка на својој 21. седници, одржа-
ној дана 24. септембра 2014. године, под 
бројем 1286/031-01.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -110-20/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона 
о јавној својини („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 72/2011 и 88/2013), 
члана 2. и 21. став 2. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 24/2012), члана 7. 
став 1. и члана 12. Одлуке о прибављању 
и располагању стварима у јавној своји-
ни Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
10/2014 и 21/2014) и члана 37. тачка 24. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 25. сед-
ници, одржаној 29. октобра 2014. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
о отуђењу непокретности из јавне 
својине Општине Бачка Паланка 

I

Општина Бачка Паланка отуђује у 
поступку јавног надметања (лицитације) 
непокретности уписане у Лист непокрет-
ности бр. 125 КО Обровац, под кат. парц. 
бр. 1654, земљиште под зградом – објек-
том у површини од 34м2 , земљиште 
под зградом – објектом у површини од 
4а 82м2, земљиште под зградом – објек-
том у површини од 70м2, земљиште под 
зградом – објектом у површини од 4а 
94м2, земљиште под зградом – објектом 
у површини од 4а 49м2, земљиште под 
зградом – објектом у површини од 25м2, 
земљиште под зградом – објектом у по-
вршини од 2а 59м2, земљиште уз зграду 
– објекат у површини од 1ха 07а 32м2, 
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укупне површине 1ха 25а 45м2, помоћна 
зграда бр. 1, помоћна зграда бр. 2, помоћ-
на зграда бр. 3, помоћна зграда бр. 4, по-
моћна зграда бр. 5, помоћна зграда бр. 6, 
помоћна зграда бр. 7 на парцели бр. 1654 
КО Обровац, све ул. Краља Петра Првог, 
јавна својина Општине Бачка Паланка у 
корист „Поповић транспорт“ ДОО Обро-
вац, ул. Дунавска бр. 109, Обровац.

II

Непокретности из тачке I овог Ре-
шења отуђују се по купопродајној цени 
у износу од 73.752,76 евра. Исплата ку-
попродајне цене извршиће се у динарској 
противвредности по званичном средњем 
курсу Народне банке Србије на дан уп-
лате.

III

Уговор о отуђењу непокретности 
из тачке I овог Решења закључиће пред-
седник Општине, након прибављања 
мишљења од стране Општинског јавног 
правобранилаштва Бачка Паланка.

IV

Ово решење је коначно.

V

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-464-50/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

274

На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 
и 83/2014-др. закон), члана 54. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник Републике Ср-
бије" , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и 
члана 37. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 25. седници, одржаној 
дана 29. октобра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланa 
Управног одбора Предшколске 

установе "Младост"  
Бачка Паланка

I

Разрешава се, МАЈА МАКАР, 
дужности члана Управног одбора 
Предшколске установе "Младост" Бачка 
Паланка, изабран из реда представника 
родитеља. 

II  

Именује се ДРАГАНА ГРБИЋ, за 
члана Управног одбора Предшколске ус-
танове "Младост" Бачка Паланка, из реда 
родитеља. 

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-174/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

275

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и чла-
на 37. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 -пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 25. седници, одржаној дана 29. ок-
тобра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора ОШ "Бранко 

Ћопић“ у Младенову 

I

Разрешава се МИРЈАНА ЧЕГАР 
УБОВИЋ, дужности члана Школског од-
бора ОШ "Бранко Ћопић“ у Младенову, 
изабрана из реда родитеља.

II

Именује се БРАНКИЦА ДОКИЋ, 
за члана Школског одбора ОШ "Бранко 
Ћопић“ у Младенову, из реда родитеља.

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-175/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

276

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/2009 и 52/2011, 55/2013) и чла-
на 38. тачка 9. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка", број 24/2013 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 25. седници, одржаној 
дана 29. октобра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Основне школе 

"Жарко Зрењанин“ у Обровцу 

I

Разрешава се ЈОВИЦА ТРКУЉА, 
дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе "Жарко Зрењанин“ у Об-
ровцу, изабран из реда локалне самоу-
праве.

II

Именују се ДРАГИЦА ТЕМЕРИ-
НАЦ, за члана Школског одбора Основ-
не школе "Жарко Зрењанин“ у Обровцу, 
из реда локалне самоуправе.

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка."
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-176/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р

277

На основу члана 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 
и 83/2014 -др. закон), члан 37. Закона о 
култури („Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/2009), члана 37. тачка 9. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013 – пречишћен текст) и члана 15. 
Одлуке о оснивању Установе: Културни 
центар Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 29/2011 
и 27/2012), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 25. седници, одржаној 
дана 29. октобра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности 
директора Установе:"Културни 
центар Бачка Паланка" Бачка 

Паланка

I

ЈОВАНКА РОДИЋ, дипломирани 
економиста из Бачке Паланке, разрешава 
се дужности вршиоца дужности дирек-
тора Установе "Културни центар Бачка 
Паланка" у Бачкој Паланци, због истека 
периода на који је именована.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-178/2014 
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р

278

На основу члана 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 
и 83/2014 -др. закон), члан 37. Закона о 
култури („Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/2009), члана 37. тачка 9. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013 – пречишћен текст) и члана 15. 
Одлуке о оснивању Установе: Културни 
центар Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 29/2011 
и 27/2012), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 25. седници, одржаној 
дана 29. октобар 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности 
директора Установе: "Културни 
центар Бачка Паланка" Бачка 

Паланка

I

Именује се МАРКО КНЕЖИЋ, 
професор шпанског језика и књижевнос-
ти из Бачке Паланке, за вршиоца дуж-
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ности директора Установе "Културни 
центар Бачка Паланка" у Бачкој Палан-
ци, до окончања поступка по поновље-
ном Конкурсу за именовање директора.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-179/2014
29. октобар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

279

На основу члана 58. тачка 5. и 108. 
став 2 Статута Општине Бачка Паланка 
(“Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 –пречишћен текст), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 27. октобра 2014. године, донео је

ПРАВИЛНИК
о службеним путовањима

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овим правилником ближе се 
уређује право на накнаду путних трош-
кова у земљи и иностранству који наста-
ну у вези са обављањем службених по-
слова за органе Општине Бачка Паланка.

Члан 2. 

Службено путовање у земљи и 
иностранству, у смислу овог правилни-
ка, јесте путовање на које се запослени у 
Општинској управи Општине Бачка Па-
ланка и изабрано, односно постављено 
лице у Општини Бачка Паланка упућује 
да, по налогу руководиоца државног ор-
гана, односно другог овлашћеног лица (у 
даљем тексту: овлашћено лице), изврши 
одређени службени посао ван места рада 
у земљи и иностранству. 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 3.

Налог за службено путовање 
садржи податке који се односе на лично и 
породично име запосленог, место и циљ 
путовања, датум поласка и повратка, из-
нос аконтације која се може исплатити, 
врсту превозног средства које се користи 
за службено путовање, као и друге по-
требне податке о томе ко сноси трошко-
ве путовања и начин обрачуна трошкова 
путовања. 

Члан 4.

Службено путовање у земљи може 
трајати најдуже 15 дана непрекидно, по 
једном путном налогу. 

Ако то потребе службе захтевају 
или ако се започети посао не може пре-
кинути, службено путовање уз саглас-
ност овлашћеног лица, може трајати и 
дуже од 15 дана, али не дуже од 30 дана 
непрекидно. 

Члан 5.

На основу налога за службено пу-
товање у земљи може се исплатити акон-
тација до висине процењених трошкова. 
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Члан 6.

Накнада трошкова за службено 
путовање у земљи обухвата: 

1) дневницу за службено путовање; 
2) накнаду трошкова смештаја; 
3) накнаду за превоз од места редо-

вног запослења до места у које се упућује 
ради извршавања службеног посла; 

4) накнаду осталих трошкова у 
вези са вршењем службеног посла (нак-
наду за резервацију места у превозном 
средству, накнаду за превоз пртљага, 
накнада трошкова превоза у градском 
јавном саобраћају, накнада трошкова 
службених телефонских разговора и сл.). 

Члан 7.

Дневница за службено путовање 
у земљи рачуна се од часа поласка на 
службено путовање до часа повратка са 
службеног путовања. 

Запослени има право на пуни из-
нос дневнице из члана 6. овог правилни-
ка за време од 12 до 24 часа проведених 
на службеним путу, односно на полови-
ну утврђених износа за време од 8 до 12 
часова проведеног на службеном путу. 

Члан 8.

Запосленом службенику који се 
упућује на службени пут припада днев-
ница за службено путовање у земљи која 
је утврђена овим правилником у висини 
неопорезованог износа, према последњем 
објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, на дан 
поласка на службено путовање. 

Члан 9.

Накнада трошкова смештаја ис-
плаћује се у висини стварних трошкова 
по приложеном хотелском рачуну за пре-
ноћиште и доручак, а највише до износа 

трошкова за преноћиште и доручак у хо-
телу прве категорије са највише четири 
звездице. 

Члан 10.

Накнада осталих трошкова у вези 
са вршењем службеног посла исплаћује 
се у висини стварних трошкова. 

Члан 11.

У случају када је циљ путовања 
учествовање на симпозијуму, стручном 
семинару или сл., запослени има право на: 

 - дневницу за службено путо-
вање, 

 - накнаду трошкова ноћења, 

 - накнаду за превоз, 

 - накнаду за трошкове котиза-
ције. 

Износ накнаде наплаћује се према 
приложеним рачунима и у складу са чла-
ном 6. овог правилника. 

Обрачун путних трошкова се 
врши на основу налога за службено пу-
товање са писаним извештајем који је 
оверио надлежни налогодавац и прило-
жених доказа о трошковима смештаја, 
исхране, превоза и других трошкова који 
су настали на службеном путу, а у вези 
су са вршењем службеног посла. 

Запослени је дужан да овлашће-
ном лицу управе надлежне за послове 
финансија достави налог и доказе из ста-
ва 1. овог члана без одлагања, најкасније 
у року од три дана по завршеном службе-
ном путовању. 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У 
ИНОСТРАНСТВО

Члан 12.

Под службеним путовањем у ино-
странство, у смислу овог правилника, 
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подразумева се службено путовање у 
страну државу и обратно, службено пу-
товање из једне стране државе у другу 
страну државу и из једног места у друго 
место на територији стране државе. 

Члан 13.

Запослени службеник упућује се 
на службени пут у иностранство нало-
гом који му пре почетка путовања издаје 
овлашћено лице. 

Налог за службено путовање у 
иностранство садржи име и презиме 
запосленог службеника који путује, по-
слове које обавља, циљ путовања, назив 
државе и место у које се путује, датум 
поласка на путовање и датум повратка с 
путовања, категорију хотела у којима је 
обезбеђен смештај, напомену о томе да 
ли су обезбеђени бесплатан смештај и 
исхрана, врсту превозног средства којим 
се путује, износ аконтације који може 
да се исплати, податке о томе ко сноси 
трошкове службеног путовања и начин 
обрачуна трошкова путовања. 

Члан 14.

На основу налога за службено пу-
товање у иностранству може се испла-
тити аконтација до висине процењених 
трошкова. 

Члан 15.

Запосленом службенику на служ-
беном путовању у иностранство нак-
нађују се трошкови смештаја, исхране и 
градског превоза у месту боравка у ино-
странству, трошкови превоза ради извр-
шења службеног посла, трошкови при-
бављања путних исправа, вакцинације и 
лекарских прегледа, трошкови службене 
поште, таксе, телефона, телеграма, трош-
кови изнајмљивања просторија и остале 

трошкове у вези са вршењем службеног 
посла запосленог лица. 

Члан 16.

Износ дневнице за службено 
путовање у поједине стране државе 
утврђен је Уредбом о накнади трошкова 
и отпремнина државних службеника и 
намештеника ("Службени гласник РС", 
број 86/2007 и 93/2007). 

Члан 17.

Дневница за службено путовање у 
иностранство одређује се од часа прелас-
ка државне границе Републике Србије - у 
поласку, до часа преласка државне гра-
нице Републике Србије - у повратку. 

Члан 18.

Запослени има право на пуни из-
нос дневнице из члана 16. овог правил-
ника за време од 12,00 до 24,00 часа про-
ведених на службеном путу у иностран-
ству, односно на половину утврђених 
износа за време од 8,00 до 12,00 часова. 

Члан 19.

Ако је време проведено у ино-
странству дуже од 12 часова а краће од 
24 часа, запосленом службенику припада 
једна дневница, а ако је у иностранству 
проведено између 8 и 12 часова - пола 
дневнице. За свако задржавање у страној 
држави, односно пропутовање кроз стра-
ну државу које траје дуже од 12 часова 
запосленом службенику припада једна 
дневница која је утврђена за ту државу. 

Члан 20.

Ако запослени службеник у току 
службеног путовања борави у више 
страних држава, износ његових дневни-
ца одређује се за сваку страну државу у 
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којој борави, сразмерно времену које је 
провео у страној држави.

За свако задржавање у страној др-
жави од 12 часова, обрачунава се днев-
ница за ту страну државу. 

Члан 21.

Ако се за службено путовање ко-
ристи авион, дневница се обрачунава од 
часа поласка авиона с последњег аеро-
дрома у земљи до часа повратка на први 
аеродром у земљи. 

Ако се службено путује у више зе-
маља, у одласку се обрачунава дневница 
утврђена за страну државу у којој се за-
почиње службено путовање, а у повратку 
- дневница утврђена за страну државу у 
којој је службено путовање завршено. 

Члан 22.

Накнада трошкова исхране и град-
ског превоза у месту боравка у иностран-
ству признају се у износу који је утврђен 
у Списку дневница по страним држава-
ма из Уредбе. 

Члан 23.

Накнада трошкова ноћења при-
знаје се у висини стварних трошкова по 
приложеном рачуну, а највише до износа 
трошкова за ноћење у хотелу прве кате-
горије са највише четити звездице. За-
посленом службенику коме су обезбеђе-
ни бесплатно преноћиште и доручак не 
накнађују се трошкови смештаја. 

Члан 24.

Трошкови превоза на службеном 
путовању у иностранство обрачунавају 
се у висини цене из путничке тарифе за 
превоз средством оне врсте и разреда, 
који се према налогу за службено путо-
вање могу користити. 

Члан 25.

Трошкови за прибављање путних 
исправа, вакцинацију и лекарске прегле-
де у вези са службеним путовањем, ако 
надлежни орган здравственог осигурања 
не призна те трошкове, обрачунавају се у 
стварним износима. 

Члан 26.

Трошкови који настану на служ-
беном путовању, а у вези су са вршењем 
службеног посла (накнада за резервацију 
места у превозном средству, аеродром-
ска такса, накнада за превоз пртљага, 
накнада превоза у градском јавном са-
обраћају и таксијем, накнада трошкова 
у вези коришћења телефона, телеграфа и 
телефакса, као и други трошкови у вези 
са службеном поштом, такси и сл., а који 
су неопходни за обављање одређених по-
слова) обрачунавају се на основу одгова-
рајућег рачуна. 

Члан 27.

Обрачун путних трошкова се 
врши на основу налога за службено пу-
товање са писаним извештајем, који је 
оверио надлежни налогодавац, прило-
жених доказа о трошковима смештаја, 
исхране, превоза и других трошкова који 
су настали на службеном путу, а у вези 
су са вршењем службеног посла и писа-
ног доказа о курсу националне валуте. 

 Запослени је дужан да овлашће-
ном лицу управе надлежне за послове 
финансија достави налог и доказе из ста-
ва 1. овог члана без одлагања, а најкас-
није у року од седам дана по завршеном 
службеном путовању. 

Ако је у писаном доказу о курсу 
националне валуте исказан износ у на-
ционалној валути у којој није предвиђена 
дневница за ту земљу, за обрачун и при-
знавање трошкова прилаже се и писани 
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доказ о курсу националне валуте у одно-
су на валуту у којој је утврђена дневница 
за ту земљу. 

Ако се писани доказ о курсу на-
ционалне валуте из става 3. овог члана 
не приложи, трошкови се неће признати. 

Члан 28.

Ако на службеном путу у ино-
странство настану неки други трошкови, 
који имају карактер репрезентације, или 
куповине неких производа или робе, ти 
трошкови се надокнађују уз приложен 
рачун као трошкови репрезентације, 
само под условом да их је претходно одо-
брио налогодавац. 

Члан 29.

Овај правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“.

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-110-18/2014
27. октобра 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Председник 
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

280

На основу члана 118. став 1. тачка 
1. Закона о раду ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013 и 75/2014 ) и члана 18. 
став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији 
Општинске управе („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 2/2009 и 
19/2010), начелник Општинске управе 

Општине Бачка Паланка, дана 27. ок-
тобра 2014. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
о накнади трошкова за долазак и 

одлазак са рада

Члан 1.

Овим правилником утврђује се 
начин остваривање права на накнаду 
трошкова превоза за долазак и одлазак 
са рада запослених у Општинској управи 
Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Запослени има право на накнаду 
трошкова превоза ради доласка на рад и 
повратка са рада, у висини цене месечне 
претплатне карте у јавном локалном или 
међуградском саобраћају у зависности 
од удаљености места становања и места 
рада.

За релације на којима јавни прево-
зник не издаје месечне претплатне кар-
те, запослени има право на надокнаду 
трошкова превоза у новцу и то у висини 
стварних трошкова.

Запослени који нема могућност да 
при доласку на рад и одласку са рада ко-
ристи јавни превоз јер исти није органи-
зован, има право на накнаду трошкова у 
новцу у висини цене месечне претплатне 
карте у јавном саобраћају за сличну ре-
лацију, а на основу потврде јавног пре-
возника.

Јавним превозом, у смислу овог 
члана, не сматра се такси и линијски так-
си.

Релација на којој запослени корис-
ти јавни превоз ради доласка на рад и по-
вратка са рада утврђује се на основу пи-
сане изјаве запосленог и личних докуме-
ната којима се утврђује место становања.
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У случају сумње у веродостојност 
изјаве о месту становања, руководилац 
може покренути поступак за утврђи-
вање места боравка запосленог и корис-
тити сва законом дозвољена средства за 
утврђивање чињеничног стања.

Члан 3.

Запослени има право на накнаду 
трошкова превоза ако је удаљеност мес-
та становања од места рада од пет до пе-
десет километра.

Запослени који станује на удаље-
ности мањој од пет километра од места 
рада нема право на накнаду трошкова 
превоза.

Запосленом који станује на 
удаљености већој од педесет километа-
ра од места рада, Општинска управа на-
докнађује трошкове превоза до 50 кило-
метара, а остатак трошкова пада на терет 
запосленог.

Члан 4.
Запослени има право на накнаду 

трошкова превоза за долазак на рад и 
повратак са рада, за сваки радни дан у 
месецу који је провео на раду, а за време 
коришћења годишњег одмора, боловања, 
плаћеног и неплаћеног одсуства нема 
право на трошкове превоза.

У случају када запослени по рас-
пореду радног времена,односно налогу 
руководиоца ради суботом и недељом, 
на дан државног и верског празника, има 
право на накнаду трошкова превоза ради 
одласка на рад и повратак са рада.

Члан 5.

Запосленима у Општинској упра-
ви, изабраним и постављеним лицима 
која накнаду трошкова превоза оства-
рују преко Општинске управе, накнада 
трошкова превоза ради одласка на рад и 
повратка са рада обезбеђује у новцу.

Износ накнаде утврђује се на ос-
нову евиденције о броју дана у месецу 
које је провео на раду и податка о цени 
превозне карте, који се прибавља по 
службеној дужности.

Готовинска исплата накнаде 
трошкова из става 1. овог члана врши се 
у текућем месецу, за предходни месец.

Члан 6.

Овај правилник ступа на сна-
гу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“.

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
OПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: IV-114-3/2014
27. октобра 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Начелник 
Општинске управе,
 Лука Станић, с.р. 

281

На основу члана 21. тачка 1. Зако-
на о јавним службама („Службени гла-
сник РС“ број 42/1991, 171/1994, 79/2005,  
81/2005 - исправка др. Закона,  83/2005 
-исправка др.Закона и 83/2014 – др.Закон); 
Закона о култури  („Службени гласник 
РС“ број 72/2009 године); Закона о биб-
лиотечко-информационој делатности 
(„Службени гласник РС“ број 52/2011 го-
дине); и члана 10. став 1. тачка 1. Одлуке 
о оснивању Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
29/2011 године), Управни одбор Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Па-
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ланка, на седници одржаној дана 24.сеп-
тембра 2014. године је донео:

ОДЛУКУ
 о изменама и допунама 

С т а т у т а  Народне библиотеке 
„Вељко Петровић“ Бачка Паланка

Члан 1.

У Статуту Народне библиотеке 
„Вељко Петровић“ Бачка Паланка („Сл.
лист Општине Бачка Паланка“ број 
35/2011 од 23.12.2011.године), мења се 
члан 2. став 1. и гласи:

„Библиотека је јавна установа која 
обавља послове библиотечко-информа-
ционе делатности.“

Члан 2.

У члану 18. став 1. под А мења се 
и гласи:

„Служба за библиотечко-инфор-
мационе послове организована је у седам 
одељења и то:“

Члан 3.

У члану 19. став 2. мења се и гласи:
„Организациона структура Биб-

лиотеке утврђује се у складу са захтеви-
ма библиотечко-информационим стан-
дардима савремене набавне политике, 
структурисања фондова, аутоматизова-
не обраде, заштите, чувања и коришћења 
библиотечко-информационог материјала 
и информисања, те захтевима оствари-
вања јединственог библиотечко-инфор-
мационог система.“

Члан 4.

У члану 37. после става 2. додаје 
се нови став 3. који гласи:

„На именовање односно разре-
шење Директора Библиотеке сагласност 
даје директор  библиотеке која обавља 
матичну функцију Библиотекe.“  

Досадашњи став 3. постаје став 4.    

Члан 5.

Члан 48. се мења и гласи:

„Запослени у Библиотеци на по-
словима библиотечко-информационе 
делатности напредују стицањем вишег 
звања у складу са Законом о библиотеч-
ко- информационој делатности и крите-
ријумима утврђеним Правилником доне-
тим у складу са законом.“

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Скупшти-
не општине, а објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Народна библиотека „Вељко Петровић“
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 1240/031
16. септембра 2014. године
Бачка Паланка

Председник
Управног одбора,
дипл. економиста,

Којић Јован,с.р.
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