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II

На основу члана 46. став 1. тачка
7. и члана 56. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/2014–др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана
49. став 2. и члана 99. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 21/2016 и 113/2017), члана 65. став
1. тачка 7. и члана 74. став 3. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
120. седници, одржаној дана 12. децембра 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о постављeњу заменика начелника
Општинске управе Општине
Бачка Паланка
I
РАДА РАЈБЕР, дипломирани правник из Бачке Паланке, поставља се на
положај заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка, на
период од пет година, на основу спроведеног јавног конкурса.

Рада Рајбер ступа на положај
заменика начелника Општинске управе
Општине Бачка Паланка даном доношења овог решења.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-119-135/2018
12. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. став 1.
тачка 15. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст) и члана 33.
став 6. Пословника о раду Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
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број 19/2008), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 119. седници,
одржаној дана 5. децембра 2018. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Правилник o накнадама за рад
чланова Комисије за вођење
поступка и доношење решења по
захтеву за враћање земљишта
I
Даје се сагласност на Правилник
o накнадама за рад чланова Комисије за
вођење поступка и доношење решења
по захтеву за враћање земљишта који је
донела Комисија за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање
земљишта, на седници одржаној дана
27.новембра 2018. године, под бројем
II-461-6/2018-2.

17. децембар 2018. године

57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон,
93/2014, 96/2015,106/2015 и 113/2017),
члана 2. став 1. и 2. Одлуке о утврђивању
смрти лица умрлих изван здравствене
установе на територији Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 23/2015 и 2/2016),
члана 65. став 1. тачка 15. и члана
108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст), Општинско веће Општине Бачка
Паланка, на својој 119. седници, одржаној дана 5. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
o изменама Решења о одређивању
доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока
смрти умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о
смрти на територији Општине
Бачка Паланка

II

I

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

У Решењу о одређивању доктора
медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о
смрти на територији Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 26/2017, 13/2018
и 25/2018), у глави I тачка 13: „др Радмила Руњић“, мења се и гласи:“ др Ведрана Ђилас“ док се тачка 17: „др Жељко
Роквић“ мења тако да гласи “др Марина
Пузигаћа“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-114/2018
5. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 219. став 4. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005,
72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010,

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-114-5/2018
5. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст), члана 30. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа „Стандард“ из Бачке Паланке са Законом о
јавним предузећима („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 23/2016 и
35/2016) и члана 33. став 7. Пословника
о раду Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на
својој 119. седници, одржаној дана 5.
децембра 2018. године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка
Паланка о степену усклађености
планираних и реализованих
активности из Програма
пословања за период од 1.1.2018. до
30.9.2018. године
I
Општинско веће Општине Бачка
Паланка је размотрило и прихватило
Извештај Јавног предузећа „Стандард“
Бачка Паланка о степену усклађености
планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од
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1.1.2018. до 30.9.2018. године , који је
Надзорни одбор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка усвојио на својој 22.
седници, одржаној дана 29. октобра 2018.
године, одлуком под бројем: 06-469/1-18.
II
Овaj закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-35-64/2018
5. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/2014–др. закон, 101/2016др. закон и 47/2018), члана 65. став 1.
тачка 15. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
119. седници, одржаној дана 5. децембра
2018. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја Комисије
за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне
надлежности Општине
Бачка Паланка
I
Општинско веће Општине Бачка
Паланка је размотрило и прихватило
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Извештај Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности Општине Бачка
Паланка o постојећем стању, који је
Комисија сачинила дана 23. новембра
2018. године, под бројем III-06-6/2018-5.
II
Овaj закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-016-61/2018
5. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 59. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и
108/2013, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15,
99/16 и 113/2017), председник Општине
Бачка Паланка, доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава
Општине Бачка Паланка на рачун
извршење буџета Општине
Бачка Паланка за 2018. годину
Члан 1.
Овим Правилником ближе се
уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених средстава
која су у складу са Одлуком о буџету

17. децембар 2018. године

Општине Бачка Паланка за 2018. годину,
до истека фискалне године пренета
директним и индиректним корисницима
буџетских средстава, а нису утрошена у
тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, врше
директни и индиректни корисници
буџетских средстава Општине Бачка
Паланка до истека фискалне године,
закључно са 31. децембром, на рачун
– Извршење буџета Општине Бачка
Паланка, број 840-80640-29.
Износ неутрошених средстава за
повраћај из члана 1. исказује се на обрасцу СВС – Спецификација враћених
буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава
Општине Бачка Паланка одговорни су
за истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СВС - Спецификација
враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним
корисницима спецификације враћених
буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност
према разделима, односно главама,
односно функцијама, односно главним
програмима, на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне
фискалне године.
Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава
пренета са опредељених апропријација
два или више директних корисника
буџетских средстава у обавези су да
доставе Обрасце СВС - Спецификација
враћених буџетских средстава за сваког
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директног корисника по јединственом
броју буџетског корисника.
На основу извршених уплата и
достављених образаца из става 1. овог
члана директни корисници буџетских
средстава у систему извршења буџета
до 20. јануара наредне фискалне године
врши корекцију трансфера расхода и
издатака за претходну фискалну годину
за индиректне кориснике којима су пренели средства.
Образац СВС - Спецификација
враћених буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских
средстава који су неутрошена средства
пренели до истека фискалне године, а
који након истека фискалне године нису
у систему консолидованог рачуна трезора Општине Бачка Паланка.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу
даном објављивања у „Службеном листу
Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2018-918
13. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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17. децембар 2018. године

Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа средства _________________________
Седиште_____________________________ адреса ________________________________
ПИБ___________________________________ МБ ________________________________
ЈББК ______________________
Назив директног корисника буџетских средтава који је пренео средства: (*) __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________ ЈББК ___________________________
(* у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)

Раздео/глава __________ функција __________ главни програм _____________________
Спецификација враћених буџетских средстава:
Економска
класификација

ОПИС

Износ

1.

2.

3.

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири шифре без узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу
за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
								
М.П.

_________________________
Име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)

Број:
Место и број:
			
				
								
______________________
Потпис
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-- Слободанка Малешевић Јагодић, члан.

На основу члана 44. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана
58. тачка 5. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ ,
бр. 24/13 – пречишћен текст), члана 1.
Одлуке о усвајању Локалног акционог
плана за Роме у општини Бачка Паланка
за период 2016 – 2020. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“ ,
бр. 25/17), председник Општине Бачка
Паланка, дана 18.октобра 2018. године,
донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
доделу стипендија ученицима и
студентима ромске националности
на територији општине
Бачка Паланка
I
У циљу реализације Локалног
акционог плана за Роме у општини
Бачка Паланка за период 2016 – 2020.
године, образује се Комисија за доделу
стипендија ученицима и студентима
ромске националности на територији општине Бачка Паланка (у даљем
тексту:Комисија).
II
У Комисију се именују:
-- Шећа Коломпар, председник
-- Бора Николић, заменик председника
-- Вера Жарковић, члан
-- Војислав Зубац, члан

III
Задатак Комисије је да у складу
са Локалним акционим планом за Роме у
општини Бачка Паланка за период 2016 –
2020. године:
-- донесе Правилник о условима
и критеријумима за доделу
стипендија ученицима и студентима ромске националности на територији општине
Бачка Паланка
-- припреми текст конкурса
-- размотри пријаве подносилаца
захтева по објављеном конкурсу
-- донесе Одлуку о додели стипендија
-- припреми текст Уговора који
се закључује са корисницима
којима се додељују стипендије
-- достави извештај о реализацији конкурса председнику
Општине Бачка Паланка.
IV
Члановима Комисије припада
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке
о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланове Општинског већа и чланове радних
тела органа општине („Службени лист
општине Бачка Паланка“, бр. 36/14, 30/15
и 16/16).
V
Све административно – техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Одељење за друштвене делатности.
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VI
У свом раду Комисија ће користити печат председника Општине.
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2018-47
18.октобар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

17. децембар 2018. године

Паланка кроз куповину сеоске куће са
окућницом (у даљем тексту: Комисија).
Мандат Комисије траје до завршетка расподеле помоћи.
II
У Комисију се именује:
-- Марија Пуђа, за председника
-- Милкица Петржљан, за заменика председника
-- Здравка Мерњик, за члана
-- Никола Лалић, за члана
-- Јасминка Поповић, за члана
-- Наташа Дорић, за члана
-- Јелена Малиновић, за члана.
III
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На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 13. новембра 2018. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу
средстава намењених стварању
и побољшању услова становања
породица избеглица на територији
Oпштине Бачка Паланка кроз
куповину сеоске куће са окућницом
I
Образује се Комисија за доделу
средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Бачка

Задатак Комисије је да усвоји Правилник, објави Оглас, расписује Оглас
и разматра поднете захтеве и доноси
Одлуку о додељивању помоћи.
IV
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
VI
Комисија има право на накнаду на
основу члана 4. Одлуке о накнадама и
наградама за рад одборника Скупштине
општине,
заменика
председника
Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа

17. децембар 2018. године
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Општине („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 36/2014, 30/2015,
16/2016).
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2018-48
13. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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новања интерно расељених лица док
су у расељеништву, доделом помоћи
намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Општине
Бачка Паланка ( у даљем тексту: Комисија).
Мандат Комисије траје до завршетка расподеле помоћи.
II
У Комисију се именује:
-- Марија Пуђа, за председника
-- Здравка Мерњик, за заменика
председника
-- Тања Торовић, за члана
-- Тодор Чулић, за члана
-- Јасминка Поповић, за члана
-- Вера Жарковић, за члана

На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 13. новембра 2018. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије
за реализацију помоћи за
побољшање услова становања
интерно расељених лица док су у
расељеништву, доделом помоћи
намењене за набавку грађевинског
материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта на
територији Општине
Бачка Паланка

-- Наташа Дорић, за члана.
III
Задатак Комисије је да усвоји Правилник, објави Оглас, расписује Оглас
и разматра поднете захтеве и доноси
Одлуку о додељивању помоћи.
IV
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.

I

VI

Образује се Комисија за реализацију помоћи за побољшање услова ста-

Комисија има право на накнаду на
основу члана 4. Одлуке о накнадама и
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наградама за рад одборника Скупштине
општине,
заменика
председника
Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа
Општине („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015,
16/2016).
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2018-49
13. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 13. новембра 2018. године, донео је следеће

17. децембар 2018. године

I
Образује се Комисија за реализацију помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно
расељених лица кроз куповину сеоске
куће са окућницом у оквиру акције
доплатна поштанска марка „Кров 2018“
на територије Општине Бачка Паланка
(у даљем тексту: Комисија).
Мандат Комисије траје до завршетка расподеле помоћи.
II
У Комисију се именује:
-- Марија Пуђа, за председника
-- Милкица Петржљан, за заменика председника
-- Здравка Мерњик, за члана
-- Јасминка Поповић, за члана
-- Јелена Малиновић, за члана.
III
Задатак Комисије је да усвоји Правилник, објави Оглас, расписује Оглас
и разматра поднете захтеве и доноси
Одлуку о додељивању помоћи.
IV

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
реализацију помоћи за доделу
средстава намењених стварању
и побољшању услова становања
породица избеглица и интерно
расељених лица кроз куповину
сеоске куће са окућницом у оквиру
акције доплатна поштанска
марка „Кров 2018“ на територије
Општине Бачка Паланка

А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
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VI

I

Комисија има право на накнаду
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и
наградама за рад одборника Скупштине
општине,
заменика
председника
Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа
Општине („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015,
16/2016).

У циљу реализације Локалног
акционог плана за Роме у Општини
Бачка Паланка 2016 – 2020, образује се
Комисијa за спровођење поступка доделе
грађевинског материјала за решавање
стамбених потреба Рома са пребивалиштем на територији Општине Бачка (у
даљем тексту: Комисија).

VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2018-50
13. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 28. новембра 2018. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
спровођење поступка доделе
грађевинског материјала за
решавање стамбених потреба Рома
са пребивалиштем на територији
Општине Бачка Паланка

II
У Комисију се именују:
1. Младен Лучић, председник
2. Јелена Галић, заменик председника
3. Милкица Петржљан, члан
4. Никола Лалић, члан
5. Здравка Мерњик, члан.
III
Задаци Комисије су да спроведе
поступaк доделе грађевинског материјала
за решавање стамбених потреба Рома на
територији Општине Бачка Паланка који
је обезбеђен средствима Општине Бачка
Паланка у буџетској 2019. години као и
средствима Покрајинског секретаријата
за социјалну политику, демографију и
равноправност полова; донесе Правилник о пружању помоћи за адаптацију
објеката, утврди текст Јавног позива;
размотри пријаве по објављеном јавном
позиву и донесе Одлуку о додели средстава, припреми текст уговора који се
закључује са најповољнијим добављачем након спроведене јавне набавке мале
вредности, припреми текст Уговора који
се закључује са корисницима којима се
додељује грађевински материјал, припреми сву финансијску и другу документацију у циљу правдања средстава, достави Извештај о реализацији конкурса,
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обавља све друге послове везане за спровођење Конкурса.
IV
Члановима Комисије припада
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке
о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних
тела органа општине („Службени лист
Општине Бачка Паланка “ број 36/2014,
30/2015 и 16/2016).
V
Све административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Одељење за друштвене делатности.
VI
У свом раду Комисија ће користити печат председника Општине.
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Опшине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2018-51
28. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. став 7. Закона
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

17. децембар 2018. године

62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/16 и 113/2017) и члана 17. Одлуке о
буџету Општине Бачка Паланка за 2018.
годину („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 38/2017 и 21/2018), председник Општине Бачка Паланка, доноси:

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину раздео 4, Програм 15
– Опште услуге јавне потрошње, програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функционална класификација
130, позиција 38, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима“
умањује се у износу од 250.000 динара, а
за исти износ повећава се апропријација
у разделу 4, Програм 15 – Опште услуге
јавне потрошње, програмска активност
0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130, позиција 37,
економска класификација 413 „Накнаде
у натури“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину раздео 4, глава 4.03
Туристичка организација, Програм 4 –
Развој туризма, пројектна активност –
Управљање развојем туризма, функционална класификација 473, позиција 258,
економска класификација 416 „Јубиларне
награде“ умањује се у износу од 15.000
динара, а за исти износ динара повећава
се апропријација у разделу 4, Програм
4 – Развој туризма, пројектна активност
– Управљање развојем туризма, функционална класификација 473, функционална класификација 473, позиција 261,
економска класификација 423 „Услуге по
уговору“.
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Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину раздео 4, глава 4.03
Туристичка организација, Програм 4 –
Развој туризма, пројектна активност –
Управљање развојем туризма, функционална класификација 473, позиција 259,
економска класификација 421 „Стални
трошкови“ умањује се у износу од 25.000
динара, а за исти износ динара повећава
се апропријација у разделу 4, Програм 4
– Развој туризма, пројектна активност –
Управљање развојем туризма, функционална класификација 473, позиција 265,
економска класификација 465 „Остале
дотације и тарнсфери“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2018. годину раздео 4, 4.04 Установа за
спорт и рекреацију „Тиквара“, Програм
14 – Развој спорта и омладине, пројекат
1301-05 – Реконструкција и одржавање
постојећих отворених спортских објеката и терена од интереса за општину,
функционална класификација 810, позиција 293, економска класификација 513
„Остале некретнине и опрема“ умањује
се у износу од 10.000 динара, а за исти
износ повећава се апропријација у разделу 4, глава 4.04 Установа за спорт и
рекреацију „Тиквара“, Програм 14 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301-06Реконструкција и одржавање постојећих
затворених спортских објеката и терена
од интереса за општину, функционална
класификација 810, позиција 296, економска класификација 513 „Остале
некретнине и опрема“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2018. годину раздео 4, 4.04 Установа за
спорт и рекреацију „Тиквара“, Програм
14 – Развој спорта и омладине, пројекат
1301-05 – Реконструкција и одржавање
постојећих отворених спортских објеката и терена од интереса за општину,
функционална класификација 810, пози-
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ција 292, економска класификација 511
„Зграде и грађевински објекти“ умањује
се у износу од 85.000 динара, а за исти
износ повећава се апропријација у разделу 4, глава 4.04 Установа за спорт и
рекреацију „Тиквара“, Програм 14 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301-06Реконструкција и одржавање постојећих
затворених спортских објеката и терена
од интереса за општину, функционална
класификација 810, позиција 294, економска класификација 511 „Зграде и
грађевински објекти“.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2018-868
5. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. став 8. Закона
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/16 и 113/2017) и члана 17. Одлуке о
буџету Општине Бачка Паланка за 2018.
годину („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 38/2017 и 21/2018), председник Општине Бачка Паланка, доноси:
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РЕШЕЊЕ
о увећању апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2018. годину раздео 4, глава 4.05 Предшколска установа „Младост“, Програм 8
– Предшколско васпитање и образовање,
програмска активност 0001- Функционисање предшколских установа, функционална класификација 911, позиција
307, економска класификација 414, извор
финансирања 07, предлаже се увећање у
износу од 1.700.000 динара.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2018. годину раздео 4, глава 4.05 Предшколска установа „Младост“, Програм 8
– Предшколско васпитање и образовање,
програмска активност 0001- Функционисање предшколских установа, функционална класификација 911, позиција
310, економска класификација 421, извор
финансирања 16, предлаже се увећање у
износу од 60.000 динара.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2018-869
4. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. Став 13. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,
103/2015, 99/16 и 113/2017) и члана 17.
Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2018. годину („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 38/2017 и
21/2018), председник Општине Бачка Паланка, доноси:

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину раздео 4, Програм 1 –
Урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0002- Спровођење
урбанистичких и просторних планова,
функционална класификација 620, позиција 186, економска класификација 511
„Зграде и грађевински објекти“ умањује
се у целости у износу од 5.000.000 динара,
јер износ апропријације није могуће
искористити до краја текуће године.
Износ апропријације наведен у
ставу 1. овог решења преноси се у раздео 4. Програм 15 - Опште услуге јавне
потрошње, програмска активност 0009Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 112, позиција 54, економска класификација 499 „Средства резерве“.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2018-875
5. децембар 2018. године
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БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. став 7. Закона
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/16 и 113/2017) и члана 17. Одлуке о
буџету Општине Бачка Паланка за 2018.
годину („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 38/2017 и 21/2018), председник Општине Бачка Паланка доноси:

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину, раздео 2, Програм 16 –
Политички систем локалне самоуправе,
програмска активност 0002- Функционисање извршних органа, функционална
класификација 111, позиција 24, економска класификација 465 „Остале дотације и трансфери“ умањује се у износу
од 1.331,82 динара док се за исти износ
повећава апропријација у раздео 1, Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе, програмска активност 0001Функционисање Скупштине, функционална класификација 111, позиција 11,
економска класификација 465 „Остале
дотације и трансфери“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину, раздео 3, Програм 16 –
Политички систем локалне самоуправе,

Број 33/2018 - страна 1713

програмска активност 0002- Функционисање извршних органа, функционална
класификација 111, позиција 34, економска класификација 465 „Остале дотације
и трансфери“ умањује се у износу од 1.301
динара док се за исти износ повећава
апропријација у раздео 1, Програм 16 –
Политички систем локалне самоуправе,
програмска активност 0001- Функционисање Скупштине, функционална класификација 111, позиција 11, економска
класификација 465 „Остале дотације и
трансфери“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину, раздео 1, Програм 16 –
Политички систем локалне самоуправе,
програмска активност 0001- Функционисање Скупштине, функционална класификација 111, позиција 8, економска
класификација 423 „Услуге по уговору“
умањује се у износу од 924 динара док се
за исти износ повећава апропријација у
раздео 1, Програм 16 – Политички систем
локалне самоуправе, програмска активност 0001- Функционисање Скупштине,
функционална класификација 111, позиција 11, економска класификација 465
„Остале дотације и трансфери“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину, раздео 2, Програм 16 –
Политички систем локалне самоуправе,
програмска активност 0002- Функционисање извршних органа, функционална
класификација 111, позиција 17, економска класификација 414 „Социјална
давања запосленима“ умањује се у
износу од 15.000 динара док се за исти
износ повећава апропријација у раздео 2,
Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе,
програмска
активност
0002- Функционисање извршних органа,
функционална класификација 111, позиција 18, економска класификација 465
„Накнаде трошкова за запослене“.
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О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2018-888
5. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. став 7. Закона
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/16 и 113/2017) и члана 17. Одлуке о
буџету Општине Бачка Паланка за 2018.
годину („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 38/2017 и 21/2018), председник Општине Бачка Паланка, доноси:

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину, раздео 5, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0004 – Општинско/
градско правобранилаштво, функционална класификација 330, позиција 337,
економска класификација 423 „Услуге по
уговору“ умањује се у износу од 10.000
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динара док се за исти износ отвара апропријација у разделу 5, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0004 – Општинско/
градско правобранилаштво, функционална класификација 330, позиција 334/1,
економска класификација 414 „Социјална
давања запосленима“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2018. годину, раздео 4, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-01 Унапређење
безбедности саобраћаја у 2018. години,
функционална
класификација
360,
позиција 206, економска класификација 512 „Машине и опрема“ умањује
се у износу од 100.000 динара док се
за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2018. годину, раздео
4, Програм 7 – Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-01 Унапређење безбедности
саобраћаја у 2018. години, функционална класификација 360, позиција 203,
економска класификација 423 „Услуге по
уговору“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2018. годину, раздео 4, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-01 Унапређење
безбедности саобраћаја у 2018. години,
функционална класификација 360, позиција 204, економска класификација 425
„Текуће поправке и одржавање“ умањује
се у износу од 20.000 динара док се за
исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2018. годину, раздео
4, Програм 7 – Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-01 Унапређење безбедности
саобраћаја у 2018. години, функционална
класификација 360, позиција 202, економска класификација 422 „Трошкови
путовања“.
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Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину, раздео 4, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0001, функционална класификација 130, позиција 46,
економска класификација 425 „Текуће
поправке и одржавање“ умањује се у
износу од 700.000 динара док се за исти
износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2018. годину, раздео
4, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0001,
функционална класификација 130, позиција 41, економска класификација 421
„Стални трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину, раздео 4, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе,
пројекат 0602-07 – Изградња хале у Деспотову, функционална класификација
133, позиција 72, економска класификација 511 „Зграде и гарђевински објекти“
умањује се у износу од 1.000.000 динара
док се за исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету
Општине Бачка Паланка за 2018. годину,
раздео 4, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0001, функционална класификација
130, позиција 41, економска класификација 421 „Стални трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2018. годину, раздео 4, Програм 15
– Опште услуге локалне самоуправе,
пројекат 0602-02 – Реконструкција
вртића у Силбашу, функционална класификација 133, позиција 72, извор финансирања 13, економска класификација 511
„Зграде и гарђевински објекти“ умањује
се у износу од 2.183.000 динара док се
за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2018. годину, раздео

Број 33/2018 - страна 1715

4, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0001,
функционална класификација 130, позиција 43, економска класификација 423
„Услуге по уговору“.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Oпштинске управе Општине Бачка
Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2018-917
6. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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