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На основу члана 32. тачка 6. и
члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007,83/2014 –др.закон,
101/2016 -др.закон и 47/2018), члана 40.
став 1. тачка 6. и члана 81. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр 9/2019), Скупштина Општине Бачка
Паланка, на својој 39. седници одржаној
дана 29. новембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
организацији Општинске управе
Члан 1.
У Одлуци о организацији
Општинске управе („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр 35/2016), у
даљем тексту Одлука, у члану 3. став 4.
мења се и гласи:

основних и унутрашњих организационих
јединица, у складу са законом којим се
уређује област буџетског пословања.“
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 3.
Иза члана 7. додаје се нови члан
7а. који гласи: „Ради обављања одређеног посла из надлежности Општинске
управе, може се образовати посебна
радна група – тим, у који се одређују
запослени из различитих унутрашњих
организационих јединица, актом начелника Општинске управе, којим се
одређује њен састав, задаци, време на
које се образује и др.“
Члан 4.
У члану 8. став 1. тачка 7. Одлуке,
мења се и гласи:
„Одељење за
извршне послове,“

скупштинске

и

Члан 5.

„Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом и словачком језику и писму.“

У члану 9. став 1. Одлуке, алинеја
5. се брише.

Члан 2.

У члану 9. Одлуке, став 4. мења
се и гласи:

У члану 6. Одлуке, иза става 2.
додаје се став 3. који гласи:
„У Општинској управи се обављају
послови буџетске инспекције и интерне
ревизије, које врше службеници ван

„Матичне књиге се
матична подручја и то за:
-

воде

за

Матично
подручје
Бачка
Паланка, које чине насељена
места Бачка Паланка, Нештин
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и Визић,са седиштем у Бачкој
Паланци,
-- Матично подручје Челарево,
које чине насељена места Челарево, Карађорђево и Младеново, са седиштем у Челареву,
-- Матично подручје Обровац,
које чине насељена места
Обровац и Товаришево, са
седиштем у Обровцу,
-- Матично подручје Гајдобра,
које чине насељена места Гајдобра и Нова Гајдобра, са
седиштем у Гајдобри,
-- Матично подручје Силбаш,
које чине насељена места Силбаш и Параге, са седиштем у
Силбашу,
-- Матично подручје Пивнице,
које чине насељена места Пивнице и Деспотово, са седиштем
у Пивницама.“
У члану 9. став 5. Одлуке, алинеја
4. се брише.
Члан 6.
У члану 11. став 1. Одлуке, алинеја 11. се брише.
У члану 11. став 1. Одлуке, алинеја 28. мења се и гласи:
„ - обављање приградског и
градског превоза путника у друмском
саобраћају и регистровање и оверу
реда вожње превозника у приградском
саобраћају у складу са законом,“
У члану 11. став 1. Одлуке, алинеја 40. мења се и гласи:
„ - послове инспекцијског надзора путем комуналне, грађевинске,
саобраћајне, инспекције за заштиту
животне средине и инспекцијске послове
из области просвете, у складу са прописима,“
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Члан 7.
У члану 12. став 1. Одлуке, алинеја 14. се брише.
Члан 8.
У члану 13. став 1. Одлуке, иза
алинеје 8. додају се нове алинеје 9,10 и
11. које гласе:
„ – прикључење на комуналну и
другу инфраструктуру,
- обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
- достављање техничке документације у погледу мера
заштите од пожара, на сагласност,“
Досадашње алинеје 9,10,11, 12,
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, и 25 ,
мењају редослед за три .
Члан 9.
Назив члана 15. Одлуке, мења се
и гласи:
„ 7. Одељење за скупштинске и
извршне послове“
Члан 10.
У члану 15. став 1. Одлуке, мења
се и гласи:
„Одељење за скупштинске и
извршне послове обавља послове који се
односе на:“
У члану 15. став 1. Одлуке, иза
алинеје 2. додаје се алинеја 3. која гласи:
„ - стручне, административне и
организационе послове за потребе Председника општине,“
У члану 15. став 1. Одлуке, алинеја 11. мења се и гласи:
„ - послове информисања јавности
о раду Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине, њихових радних тела и Општинске управе,“
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Алинеје 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, и
14. мењају редослед за један .
Члан 11.
У члану 16. став 1. Одлуке, алинеја 1. и алинеја 4. се бришу.
Члан 12.
Иза члана 17. Одлуке, додаје се
нови члан 17а. и 17б. који гласе:
„Члан 17а.
Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до
постављења начелника управе, као и
када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30
дана, Општинско веће може поставити
вршиоца дужности- службеника који
испуњава утврђене услове за радно
место службеника на положају, који ће
обављати послове начелника управе ,
најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Уколико службеник на положају
није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у року
од 15 дана од постављања вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не
оконча постављењем на положај, статус
вршиоца дужности може се продужити
најдуже још три месеца.
17.б
Начелник и заменик начелника
може бити разрешен и пре истека времена на које је постављен, подношењем оставке или на основу образложеног предлога овлашћених предлагача, у складу са
законом и Статутом.
Оставка се може поднети усмено
или писмено и не мора бити образложена.
Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на
основу образложеног предлога Председ-
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ника општине или најмање 1/3 чланова
Општинског већа. Одлука о разрешењу
доноси се већином гласова од укупног
броја чланова Општинског већа.
Предлог за разрешење начелника
мора бити сачињен у писаном облику
и мора садржати разлоге који предлог
чини оправданим.“
Члан 13.
У члану 20. Одлуке, у ставу 2.
речи : „ и посебних служби“ се бришу.
Члан 14.
После члана 34. Одлуке, додаје се
члан 34а. који гласи:
„Члан 34а.
Жалбена комисија је колегијални
орган који у другом степену одлучује о
жалбама службеника на решења којима
се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника
интерног и јавног конкурса.
Жалбену
Општинско веће.

комисију

образује

Жалбена комисија је у свом раду
самостална и ради у саставу од три члана.
Председник и чланови жалбене
комисије именују се на пет година и могу
бити поново именовани.
Жалбена комисија најмање једном
годишње подноси извештај о свом раду
Општинском већу.
Против одлуке Жалбене комисије
може да се покрене управни спор.“
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-38/2019
Дана: 29. новембра 2019. године
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 6. и 7.а и члана 38.б
Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/2001, „Службени лист СРЈ“, број 42/2002-одлука
СУС и „Службени гласник РС“, број
80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-одлука УС, 47/2013, 68/2014др. закон, 95/2018 и 99/2018-одлука УС)
и члана 40. Статута Oпштине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 39.
седници, одржаној дана 29 новембра
2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању зона и
најопремљеније зоне на територији
oпштине Бачка Паланка
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне
и најопремљенијa зонa на територији
oпштине Бачка Паланка, за утврђивање
пореза на имовину.
Члан 2.
На територији Општине Бачка
Паланка одређују се пет (5) зонa у зависности од комуналне опремљености
и опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централ-
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ним деловима Општине Бачка Паланка,
односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу. Зоне одређене овом
одлуком су:
ПРВА ЗОНА: део катастарске
општине Бачка Паланка - град оивичен улицама: Бранка Радичевића –обе
стране улице (од почетка до Змај Јовине),
Змај Јовина-обе стране улице (од Бранка
Радичевића до Дунавске обале), Дунавска обала-обе стране улице (од Змај
Јовине до Југ Богдана), Југ Богдана –
обе стране улице (од Дунавске обале до
Трга Ослобођења), Трг Ослобођења-обе
стране улице, Брегалничка-обе старне
улице (од Саве Ковачевића до Николе
Тесле), Николе Тесле-обе стране улице
(од Брегалничке до железничке пруге),
железничком пругом и Бранка Бајића до
броја 30 и броја 35 (од железничке пруге
до Бранка Радичевића) .
ДРУГА ЗОНА: део катастарске
општина Бачка Паланка - град који није
обухваћен првом зоном и катастарске
општине Бачка Паланка и Нова Паланка.
ТРЕЋА
ЗОНА:
катастарска
општина Челарево као и непокретностобјекти намењени за становање из друге
зоне, изграђени у атарском подручју, без
комуналне инфраструктуре.
ЧЕТВРТА ЗОНА: катастарске
општине Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пивнице, Параге, Обровац, Товаришево и Младеново.
ПЕТА
ЗОНА:
општине Нештин и Визић

катастарске

Прва зона је најопремљенија зона
у општини Бачка Паланка према критеријумима из става 1. овог члана.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“
и на интернет страни Општине Бачка
Паланка.

4. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 30/2019 - страна 1869

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачка Паланка“, а примењује се од 1. јануара 2020. године.
Почетком примене ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зона и
најопремљенијих зона на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 31/2018).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-43-7/2019
29. новембар 2019. године
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 6. и 7.а и члана 38.б Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, број 26/2001, „Службени лист СРЈ“, број 42/2002-одлука СУС и „Службени
гласник РС“, број 80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013, 68/2014-др. закон, 95/2018 и 99/2018-одлука УС) и
члана 40. Статута Oпштине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 9/2019), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 39. седници, одржаној дана
29. новембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА, ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАЧКЕ ПАЛАНКЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији
општине Бачка Паланка.
Члан 2.
За потребе утврђивања пореза на имовину , на територији општине Бачка Паланка
одређено је пет зона, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бачка Паланка,
осносно радним зонама и другим садржајим у насељу , и то : ПРВА зона, ДРУГА зона,
ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона.
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Члан 3.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бачка Паланка у
ПРВОЈ зони износе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

грађевинског земљишта						
1.610,50 динара;
пољопривредног земљишта							
- динара;
шумског земљишта								
- динара;
другог земљишта							
78,48 динара;
станова								
57.176,50 динара;
кућа за становање							
25.583,00 динара;
пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објекта који служе за обављање делатности
67.597,30 динара;
8) гаража и гаражних места						
18.924,19 динара;
Члан 4.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бачка Паланка у
ДРУГОЈ зони износе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

грађевинског земљишта						
пољопривредног земљишта						
шумског земљишта							
другог земљишта						
станова								
кућа за становање							
пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објекта који служе за обављање делатности
8) гаража и гаражних места						

931,50 динара;
135,00 динара;
213,50 динара;
81,00 динара;
50.014,00 динара;
21.914,30 динара;
51.965,00 динара;
15.281,50 динара;

Члан 5.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бачка Паланка у
ТРЕЋОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта						
415,09 динара;
2) пољопривредног земљишта						
134,00 динара;
3) шумског земљишта							
213,00 динара;
4) другог земљишта							
80,04 динара;
5) станова								
36.040,00 динара;
6) кућа за становање							
14.640,10 динара;
7) пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објекта који служе за обављање делатности
25.650,00.динара;
8) гаража и гаражних места						
7.650,00 динара;

4. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 30/2019 - страна 1871

Члан 6.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бачка Паланка у ЧЕТРВТОЈ зони износе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

грађевинског земљишта						
пољопривредног земљишта						
шумског земљишта							
другог земљишта							
станова								
кућа за становање							
пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објекта који служе за обављање делатности
8) гаража и гаражних места						

177,00 динара;
129,70 динара;
212,00 динара;
77,82 динара;
31.833,20 динара;
7.840,40 динара;
25.650,00 динара;
7.647,00 динара;

Члан 7.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бачка Паланка у
ПЕТОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта						

160,00 динара;

2) пољопривредног земљишта					

80,00 динара;

3) шумског земљишта						

120,10 динара;

4) другог земљишта							

48,00 динара;

5) станова								

17.600,50 динара;

6) кућа за становање						

7.200,00 динара;

7) пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објекта који служе за обављање делатности 20.100,90 динара;
8) гаража и гаражних места					

6.800,00 динара;

Члан 8.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је
утврђена основица пореза на имовину за 2019. годину за непокретности обвезника који
не воде пословне књиге, у најопремљенијој зони, износе:
1) пољопривредног земљишта						
131,80 динара;
2) шумског земљљишта						
212,17 динара;
Члан 9.
Ову одлуку објавити Службеном листу Општине Бачка Паланка и интернет
страни општине Бачка Паланка.
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
листу Општине Бачка Паланка, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године,
код утврђивања пореза на имовину за
2020. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-43-7/2019
29. новембар 2019. године
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон
и 47/2018), чл. 40. став 1. тачка 20.,
чл. 71 и 72. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 39. седници, одржаној дана 29. новембра 2019.
године, констатује

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности члана
Општинског већа Општине
Бачка Паланка
1. Надежди Ганић, дипл. економисти из Бачке Паланке, престаје дужност члана Општинског већа Општине Бачка
Паланка, због подношења
оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.

4. децембар 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-50/2019
29. новембар 2019. године
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), чл. 40. став 1. тачка 20. и чл. 71.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр. 9/2019), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 39. седници, одржаној
дана 29. новембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа
Општине Бачка Паланка
1. Споменка Роквић, дипл. инж.
пољопривреде, бира се за члана
Општинског већа Општине
Бачка Паланка.
2. Мандат члана Општинског
већа Општине Бачка Паланка
из члана 1. овог Решења траје
до истека мандата сазива
Скупштине општине Бачка
Паланка изабраног на локалним изборима 24. априла 2016.
године.
3. Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка
Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-51/2019
29. новембар 2019. године
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 14. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010
– Одлука Уставног суда и 54/2011),
Скупштина општине Бачка Паланка,
на својој 39. седници, одржаној дана 29.
новембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
заменика чланаОпштинске
изборне комисије Бачка Паланка
1. Разрешава се, МИЛЕТА ЛАЗАРЕВ, дужности заменика члана
Општинске изборне комисије
Бачка Паланка, изабран на
предлог Одборничке групе
ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић,
др Боро Јовић (ПС-ПУПС).
2. Именује се САЊА ЖУЈИЋ,
за заменика члана, Општинске изборне комисије Бачка
Паланка, на предлог Одборничке
групе
ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА - Пеђа Вулетић, Саша Борковић, др Боро
Јовић (ПС-ПУПС).
3. Ово решење ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу Општине
Бачка Паланка".
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року
од 24 часа од дана доношења решења
Скупштине општине Бачка Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-47/2019
29. новембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 116. и 117. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 88/2017, 27/2018-други закон
и 10/2019-други закон) и члана 40. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр. 9/2019), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 39. седници, одржаној
дана 29. новембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Оновне школе
"Алекса Шантић" Гајдобра - Нова
Гајдобра
I
Разрешава се КОВАЧ НЕМАЊА,
дужности члана Школског одбора
Основне школе „Алекса Шантић“ Гајдобра - Нова Гајдобра, изабран из реда
родитеља.
II
Именује
се
РАУКОВИЋ
РАДОЈИЦА, за члана Школског одбора
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Основне школе„ Алекса Шантић“ Гајдобра - Нова Гајдобра, изабран из реда
родитеља.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-48/2019
Дана: 29. новембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006,
65/2008 - други закон, 41/2009 (чл. 33.
није у пречишћеном тексту), 112/2015
(чл. 16. и 17. нису у пречишћеном тексту),
80/2017 и 95/2018 - други закон.) и члана
40. тачка 69. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 39. седници, одржаној дана 29. новембра 2019.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Комисије за комасацију к.о.
Нештин и именовању њених
чланова
Члан 1.
Решење о образовању Комисије за комасацију к.о. Нештин и имено-

4. децембар 2019. године

вању њених чланова („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 2/2017)
мења се тако да се разрешава МИЛЕ
КОЛАР, дипломирани правник, са положеним правосудним испитом из Бачке
Паланке, дужности заменика председника Комисије и именује се РАДА РАЈБЕР, дипломирани правник са положеним
правосудним испитом из Бачке Паланке,
за заменика председника Комисије.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-49/2019
Дана: 29. новембар 2019. године
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006,
65/2008-др. закон, 41/2009, 112/2015,
80/2017 и 95/2018-др. закон),
члана
40. тачка 6. Статута Oпштине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 9/2019) и Програма комасације земљишта катастарске
општине Нештин („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 11/2014),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
39. седници, одржаној дана 29. новембра
2019. године, донела је

ИЗМЕНУ НАЧЕЛА
КОМАСАЦИЈЕ У К.О. НЕШТИН
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Члан 1.
У Начелима комасације у К.О.
Нештин („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 40/2016), члан 16.
мења се и гласи:
„ Привремено увођење у посед
учесника комасације у К.О. Нештин
обавиће се од септембра 2020. године.“
Члан 2.
Ова Измена начела ступају на
снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-461-10/2019
Дана: 29. новембра 2019.
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на II измену
Програма пословања Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка
Паланка за 2019. годину
I
Даје се сагласност на II измену
Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2019.
годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа „Стандард“ Бачка
Паланка донео на својој 34. седници,
одржаној дана 25. новембра 2019. године,
одлуком број 06-332/1-19.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-1/ 2019
Дана: 29. новембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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На основу члана 59. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 27. 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),
члана 40. и члана 138. став 1. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
9/2019), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 39. седници, одржаној
дана 29. новембра 2019. године, донела је
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 64. и члана 138.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019) , члана 67 став 3.
Одлуке о месним заједницама („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр. 21/2019) и члана 62. став 1. Пословника Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, бр. 24/2019), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
167. седници одржаној дана 30. октобра
2019. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
Савета месне заједнице „Пивнице“
из Пивница o финансирању плате
једног запосленог средствима
буџета Општине Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на Одлуку
Савета Месне заједнице “Пивнице“ из
Пивница бр. 48/2019 од 15. октобра 2019.
године .
Финансирање плате запосленог из
става 1. овог члана вршиће се средствима
буџета Општине Бачка Паланка.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-76/2019
Дана: 30. октобра 2019. године
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 30. и 31. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон,
95/2018-др.закон и 10/2019), члана 64.
тачка 22. и 138. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 9/2019) и члана
62. став 1. Пословника Општинског
Већа („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 24/2019) Општинско веће
Општине Бачка Паланка на својој 167.

4. децембар 2019. године

седници одржаној дана 30. октобра 2019.
године донело је

РЕШЕЊЕ
о формирању мешовите васпитне
групе са до 20% већим бројем
деце за упис у радној 2019/2020.
години у издвојеном одељењу
Основне школе „Бранко Ћопић“ у
Карађорђеву
I
У радној 2019/2020. години у
издвојеном одељењу Основне школе
„Бранко Ћопић“ у Карађорђеву формира
се мешовита васпитна група са до 20%
већим бројем деце од броја прописаног
Законом о предшколском васпитању и
образовању, и то:
-- у мешовитој васпитној групи
за узраст деце од 3 године до
поласка у школу, норматив је
20 деце, формира се мешовита
васпитна група са до 24 деце;
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-61-11/2019
Дана: 30. октобра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.
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Паланка“, бр. 9/2019),члана 14. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр. 8/2017 и 35/2017), члана 62. Пословника Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, бр. 24/2019) Општинско
веће Општине Бачка Паланка, на својој
169. седници, одржаној дана 6. новамбра
2019. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
члана Комисије за грађевинско
земљиште
I
Разрешава
се
БРАНИМИР
КУЗМАНЧЕВ, дужности члана Комисије за грађевинско земљиште.
II
Именује се МИА МАЛЕТИН
ПЛАВШИЋ, за члана Комисије за грађевинско земљиште.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-44/2019
Дана: 6. новембра 2019. године
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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период 2016-2020. године („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
25/2017), члана 64. и 138. став 1. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ бр.9/2019),
члана 62. став 1. Пословника Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 24/2019), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 173. седници,
одржаној дана 4. децембра 2019. године,
доноси ,

ПРАВИЛНИК
о условима и критеријумима за
доделу стипендија ученицима
средњих школа и студентима
ромске националне заједнице на
територији општине
Бачка Паланка
I Уводнe одредбe
Члан 1.
Овим Правилником о условима
и критеријумима за доделу стипендија
ученицима средњих школа и студентима
ромске националне заједнице на територији општине Бачка Паланка (у даљем
тексту; Правилник) утврђују се услови и
критеријуми за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима
ромске националне заједнице на територији општине Бачка Паланка, права
корисника и поступак рада Комисије.
II Услови за остваривање права
Члан 2.
Право на стипендије могу да остваре ученици средњих школа и студенти
ромске националне заједнице под следећим условима:
1. Да имају држављанство Републике Србије;
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2. Да имају пребивалиште на
територији општине Бачка
Паланка;
3. Да су припадници ромске
националне мањине;
4. Да нису корисници стипендија по истом основу код других институција/установа које
су директни или индиректни
корисници буџета Републике
Србије;
5. За ученике средњих школа да
у текућој школској години као
редовни ученици први пут уписују одређени разред у школи
чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина
или јединица локалне самоуправе; за студенте да у текућој
школској години као редовни
студенти први пут уписују
одређену годину студија више
школе или факултета чији је
оснивач Република Србија или
аутономна покрајина;
6. За ученике средњих школа да
у претходној школској години
имају најмању просечну оцену
3,00, за студенте да у претходној школској години имају
најмању просечну оцену 7,00,
односно за студенте I године
студија да су имали најмању
просечну оцену 3,00 у IV разреду средње школе;
7. За ученике средњих школа да
имају оцену из владања најмање 4.
Члан 3.
Средства за стипендирање ученика средњих школа и студената ромске
националне заједнице обезбеђују се у
буџету општине Бачка Паланка у складу
са Одлуком о усвајању Локалног Акционог плана за Роме у општини Бачка
Паланка за период 2016- 2020.године.

4. децембар 2019. године

Намена средстава је укључивање
Рома у образовни систем и обезбеђивање
континуитета и квалитета у образовању
кроз програм Активна подршка Ромима
за континуирано школовање.
Стипендирање ученика средњих
школа и студената ромске националне
заједнице врши се на основу расписаног
и спроведеног Конкурса за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима ромске националне заједнице на
територији општине Бачка Паланка.
III Критеријуми за утврђивање
редоследа кандидата за
доделу стипендија
Члан 4.
Право на стипендију имају сви
подносиоци захтева под једнаким условима,
а према условима и критеријумима утврђеним овим Правилником.
Редослед кандидата за доделу ученичке и студентске стипендије утврђује
се на основу следећег критеријума успеха оствареног у претходном школовању
1. За ученике средњих школа :
-- за ученике I разреда средње
школе узима се у обзир просечна оцена остварена у VIII
разреду основне школе. Успех
остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова
који одговара просеку оцена
оствареном у VIII разреду
основне школе (од 3,00 до 5,00);
-- за ученике од II до IV разреда средње школе, узима се
у обзир просечна оцена остварена у претходном разреду
средње школе. Успех остварен у претходном школовању
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исказује се бројем бодова који
одговара просеку оцена оствареном у претходно завршеном
разреду средње школе (од 3,00
до 5,00);
2. За студенте:
-- за студенте I године студија,
узима се у обзир просечна
оцена остварена у IV разреду
средње школе. Успех остварен у претходном школовању
исказује се бројем бодова који
одговара просеку оцена оствареном у IV разреду средње
школе (од 3,00 до 5,00);
-- за студенте следећих година
студија, узима се у обзир
просечна оцена остварена у
претходној години студија.
Успех остварен у претходном
школовању исказује се бројем
бодова који одговара просеку
оцена оствареном у претходној години студија (од 7,00 до
10,00);
IV Начин доделе стипендија
Члан 5.
Конкурс се објављује на огласној
табли и званичној интернет страници
Општине Бачка Паланка.
Поступак за доделу стипендија
спроводи Комисија за доделу стипендија
ученицима и студентима ромске националне заједнице на територији општине
Бачка Паланка, на основу поднетих
пријава и документације.
Комисију за доделу стипендија
ученицима и студентима ромске националне заједнице на територији општине
Бачка Паланка образује председник
Општине Бачка Паланка посебним
решењем.
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аЧлан 6.
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа :
-- Пријаву за доделу стипендија
за ученике средњих школа/
студенте ромске националне
заједнице (образац бр.1);
-- Потврду о статусу редовног ученика/студента (образац бр. 2);
-- Изјаву да кандидат није
корисник стипендије по истом
основу код других институција/установа које су директни
или индиректни корисници
буџета Републике Србије
(образац бр. 3 );
-- Потврда да је ученик/студент
припадник ромске националне
мањине (образац бр.4);
-- За ученике I разреда средње
школе потребно је доставити
фотокопију сведочанства VIII
разреда основне школе, за ученике од II до IV разреда средње
школе потребно је доставити
фотокопију сведочанства из
претходно завршеног разреда
средње школе;
-- За студенте I године студија
потребно је доставити фотокопију сведочанства IV разреда средње школе, за студенте наредних година студија
потребно је доставити уверење више школе/факултета о
просечној оцени на претходној
години студија;
-- Оргинал или фотокопија Уверења о држављанству РС за
ученика средње школе,односно
студента;
-- Потврду о пребивалишту
за ученика средње школе,
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односно студента или копију
личне карте ученика средње
школе, односно студента.
Члан 7.
Рок за подношење пријава на Конкурс не може бити краћи од 15 дана.
Благовременом доставом сматра
се препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока (печат поште), без обзира
на датум приспећа.
Члан 8.
Комисија неће разматрати следеће
пријаве:

4. децембар 2019. године

Одлуку о додели стипендија председник Општине Бачка Паланка доноси
у року од 30 дана од дана истека рока
за подошење приговора и објављује је
на огласној табли и званичној интернет
страници Општине Бачка Паланка.
Члан 10.
На основу Одлуке из члана 9.
овог Правилника, председник Општине
Бачка Паланка и подносилац захтева
(пунолетни ученик/студент или родитељ/старатељ) закључују уговор, којим
се ближе уређују права и обавезе у вези
са коришћењем стипендије.

-- Ако је пријава послата након
крајњег рока (неблаговремена);

Исплата стипендија врши се у 10
једнаких месечних рата путем поштанских упутница на кућну адресу примаоца.

-- Ако пријава није била комплетна;

Члан 11.

-- Ако подносилац пријаве не
испуњава услове за остваривање права на стипендију
прописане овим Правилником.
Члан 9.
По завршетку Конкурса и обраде
пријава, Комисија у року од 30 дана од
завршетка Конкурса доноси ранг листу
о додели стипендија и објављује је на
огласној табли и званичној интернет
страници Општине Бачка Паланка.
На ранг листу учесници Конкурса
имају право приговора у року од 8 дана
од дана њеног објављивања на огласној
табли и званичној интернет страници
Општине Бачка Паланка. Приговор се
подноси Општинском већу Општине
Бачка Паланка.
Одлуку по приговору Општинско
веће Општине Бачка Паланка доноси у
року од 15 дана од дана његовог пријема.

Корисник стипендије губи право
на стипендију уколико прекине даље
школовање, односно студирање и уколико оствари стипендију по истом основу
код других институција/установа које су
директни или индиректни корисници
буџета Републике Србије.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
Општинско веће
Општине Бачка Паланка
Број: III-67-7/2019
Дана: 4. децембра 2019. године
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 64. став 1. тачка
7. и члана 138. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019 ),
члана 30. и 31. Одлуке о услађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка са
Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр.
23/2016 и 30/2017) и члана 62. Пословника Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, бр. 24/2019), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
169. седници, одржаној дана 6. новембра
2019. године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Општинско веће је размотрило и
усвојило Извештај о пословању Јавног
комуналног
предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка за период јануар
– септембар 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
усвојио на својој 42. седници, одржаној
дана 28. октобра 2019. године, Одлуком
под број 01-700/42-1-2019

На основу члана 64. став 1. тачка
7. и члана 138. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019 ),
и члана 62. Пословника Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр. 24/2019), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 169. седници,
одржаној дана 6. новембра 2019. године,
донело је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Општинско веће је размотрило и
усвојило Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за
период јануар – септембар 2019. године,
који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка усвојио
на својој 33. седници, одржаној дана 29.
октобра 2019. године, Одлуком под број
06-301/1-2019
II
Овaj закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

II
Овaj закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-221/2019
Дана: 6. новембра 2019. године
Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-35-38/2019
Дана: 6. новембра 2019. године
Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. Став 7.
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 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, 99/2016, 113/2017,
95/2018 и 31/2019) и члана 14. Одлуке о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 34/2018 и 18/2019), председник Општине Бачка Паланка доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна
заједница „Визић“ Визић, Програм
15- Опште услуге локалне самоуправе,
пројектна активност 0602-0002- Функционисање месних заједница, функционална класификација 160, позиција 261,
економска класификација 4251 „Текуће
поправке и одржавање“, умањује се у
износу од 15.000 динара, док се за исти
износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, глава
4.06 Месна заједница „Визић“ Визић,
Програм 15- Опште услуге локалне
самоуправе, пројектна активност 06020002- Функционисање месних заједница,
функционална класификација 160, позиција 262, економска класификација 4264
„Материјал“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска установа „Младост“ Бачка
Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна активност
2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функционална класификација
911, позиција 203, економска класификација 4214 „Стални трошкови“, умањује
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се у износу од 55.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, глава
4.03 Предшколска установа „Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања, функционална класификација 911,позиција 203, економска класификација 4213 „Стални трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 205, економска
класификација 4233 „Услуге по уговору“, умањује се у износу од 100.000
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, глава 4.03 Предшколска установа „Младост“ Бачка Паланка,
Програм 8 – Предшколско образовање
и васпитање, пројектна активност 20010001- Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања,
функционална класификација 911,позиција 203, економска класификација 4213
„Стални трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 208, економска класификација 4261 „Материјал“, умањује
се у износу од 110.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
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Паланка за 2019. годину, раздео 4, глава
4.03 Предшколска установа „Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања, функционална класификација 911,позиција 203, економска класификација 4213 „Стални трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 208, економска класификација 4266 „Материјал“, умањује
се у износу од 250.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, глава
4.03 Предшколска установа „Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања, функционална класификација 911,позиција 205, економска класификација 4235 „Услуге по уговору“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 205/1, економска
класификација 4235 „Услуге по уговору“, извор финансирања 13, умањује
се у износу од 710.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, глава
4.03 Предшколска установа „Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшкол-
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ско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања, функционална класификација 911,позиција 203/1, економска класификација 4212 „Стални трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 205/1, економска
класификација 4235 „Услуге по уговору“, извор финансирања 13, умањује
се у износу од 40.000 динара, док се за
исти износ отвара апропријација у разделу 4, глава 4.03 Предшколска установа
„Младост“ Бачка Паланка, Програм 8 –
Предшколско образовање и васпитање,
пројектна активност 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања, функционална
класификација 911,позиција 203/2, економска класификација 4213 „Стални
трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 208/1, економска
класификација 4268 „Материјал“, извор
финансирања 13, умањује се у износу
од 10.000 динара, док се за исти износ
отвара апропријација у разделу 4, глава
4.03 Предшколска установа „Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања, функционална класификација 911,позиција 203/2, економска класификација 4213 „Стални трошкови“.

1884 страна - Број 30/2019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска установа „Младост“ Бачка
Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна активност
2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функционална класификација 911,
позиција 208/1, економска класификација 4268 „Материјал“, извор финансирања 13, умањује се у износу од 100.000
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, глава 4.03 Предшколска установа „Младост“ Бачка Паланка,
Програм 8 – Предшколско образовање
и васпитање, пројектна активност 20010001- Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања,
функционална класификација 911, позиција 201/1, економска класификација 4151
„Накнаде трошкова за запослене“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 208/1, економска
класификација 4268 „Материјал“, извор
финансирања 13, умањује се у износу
од 250.000 динара, док се за исти износ
отвара апропријација у разделу 4, глава
4.03 Предшколска установа „Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања, функционална класификација 911,позиција 207/1, економска класификација 4251 „Текуће поправке и одржавање“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
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Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 208/1, економска
класификација 4268 „Материјал“, извор
финансирања 13, умањује се у износу
од 125.000 динара, док се за исти износ
отвара апропријација у разделу 4, глава
4.03 Предшколска установа „Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања, функционална класификација 911,позиција 211/1, економска класификација 5122 „Машине и опрема“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.03
Предшколска
установа
„Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања, функционална класификација 911, позиција 208/1, економска
класификација 4268 „Материјал“, извор
финансирања 13, умањује се у износу
од 15.000 динара, док се за исти износ
отвара апропријација у разделу 4, глава
4.03 Предшколска установа „Младост“
Бачка Паланка, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, пројектна
активност 2001-0001- Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања, функционална класификација 911,позиција 211/2, економска класификација 5129 „Машине и опрема“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање основних школа, функционална класификација
912, позиција 153, економска класификација 463 „Трансфери осталим нивоим
власти“, расход по намени 4161 „Награде
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запосленима и остали посебни расходи“
ОШ „Здравко Челар“ Челарево, умањује
се у износу од 115.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4151
„Накнаде трошкова за запослене“ ОШ
„Здравко Челар“ Челарево.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност
2002-0001 – Функционисање основних
школа, функционална класификација 912,
позиција 153, економска класификација
463 „Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4161 „Награде запосленима и остали посебни расходи“ ОШ
„Вук Караџић“ Бачка Паланка, умањује
се у износу од 100.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4252
„Текуће поправке и одржавање“ ОШ.
„Вук Караџић“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4212
„Стални трошкови“ ОШ „Вук Караџић“
Бачка Паланка, умањује се у износу од
150.000 динара, док се за исти износ
повећава апропријација обезбеђена
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Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4249
„Специјализоване услуге“ ОШ. „Вук
Караџић“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4212
„Стални трошкови“ ОШ „Вук Караџић“
Бачка Паланка, умањује се у износу од
150.000 динара, док се за исти износ
повећава апропријација обезбеђена
Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4235
„Специјализоване услуге“ ОШ. „Вук
Караџић“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4212
„Стални трошкови“ ОШ „Вук Караџић“
Бачка Паланка, умањује се у износу
од 50.000 динара, док се за исти износ
повећава апропријација обезбеђена
Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
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основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4233
„Специјализоване услуге“ ОШ. „Вук
Караџић“ Бачка Паланка.
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-40-1/2019-1237
Дана: 14. новембра 2019. године
Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р
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На основу члана 61. Став 7.
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 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, 99/2016, 113/2017,
95/2018 и 31/2019) и члана 14. Одлуке о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 34/2018 и 18/2019), председник Општине Бачка Паланка доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим

4. децембар 2019. године

нивоим власти“, расход по намени 4221
„Трошкови путовања“ ОШ „15. октобар“
Пивнице умањује се у износу од 4.250
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, Програм 10 – Основно
образовање, пројектна активност 20020001 – Функционисање основних школа,
функционална класификација 912, позиција 153, економска класификација 463
„Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4224 „Трошкови путовања“ ОШ „15. октобар“ Пивнице.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм
10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање основних школа, функционална
класификација 912, позиција 153, економска класификација 463 „Трансфери
осталим нивоим власти“, расход по
намени 4151 „Накнада трошкова за запослене“ ШОМО „Стеван Христић“ Бачка
Паланка, умањује се у износу од 40.200
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, Програм 10 – Основно
образовање, пројектна активност 20020001 – Функционисање основних школа,
функционална класификација 912, позиција 153, економска класификација 463
„Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4252 „Текуће поправке
и одржавање“ ШОМО „Стеван Христић“
Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4261
„Материјал“ ОШ „Свети Сава“ Бачка
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Паланка, умањује се у износу од 15.000
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, Програм 10 – Основно
образовање, пројектна активност 20020001 – Функционисање основних школа,
функционална класификација 912, позиција 153, економска класификација 463
„Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4268 „Материјал“ ОШ
„Свети Сава“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4266
„Материјал“ ОШ „Свети Сава“ Бачка
Паланка, умањује се у износу од 30.000
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, Програм 10 – Основно
образовање, пројектна активност 20020001 – Функционисање основних школа,
функционална класификација 912, позиција 153, економска класификација 463
„Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4268 „Материјал“ ОШ
„Свети Сава“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4269
„Материјал“ ОШ „Свети Сава“ Бачка
Паланка, умањује се у износу од 10.000
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
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годину, раздео 4, Програм 10 – Основно
образовање, пројектна активност 20020001 – Функционисање основних школа,
функционална класификација 912, позиција 153, економска класификација 463
„Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4268 „Материјал“ ОШ
„Свети Сава“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4161
„Награде запосленима и остали посебни
расходи“ ОШ „Свети Сава“ Бачка
Паланка, умањује се у износу од 110.000
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, Програм 10 – Основно
образовање, пројектна активност 20020001 – Функционисање основних школа,
функционална
класификација
912,
позиција 153, економска класификација
463 „Трансфери осталим нивоим власти“, расход по намени 4144 „Социјална
давања запосленима“ ОШ „Свети Сава“
Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4221
„Трошкови путовања“ ОШ „Свети Сава“
Бачка Паланка, умањује се у износу
од 15.000 динара, док се за исти износ
повећава апропријација обезбеђена
Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
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активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4224
„Трошкови путовања“ ОШ „Свети Сава“
Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност
2002-0001 – Функционисање основних
школа, функционална класификација 912,
позиција 153, економска класификација
463 „Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4212 „Стални трошкови“
ОШ „Здравко Челар“ Челарево, умањује
се у износу од 38.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска класификација 463 „Трансфери осталим нивоим
власти“, расход по намени 4251 „Текуће
поправке и одржавање“ ОШ „Здравко
Челар“ Челарево.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4151
„Накнаде трошкова за запослене“ ОШ
„Браћа Новаков“ Силбаш, умањује се у
износу од 9.000 динара, док се за исти
износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
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класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4219
„Стални трошкови“ ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим нивоим власти“, расход по намени
4151 „Накнаде трошкова за запослене“
ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш, умањује
се у износу од 150.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4251
„Текуће поправке и одржавање“ ОШ
„Браћа Новаков“ Силбаш.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност
2002-0001 – Функционисање основних
школа, функционална класификација 912,
позиција 153, економска класификација
463 „Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4151 „Накнаде трошкова за запослене“ ОШ „Браћа Новаков“
Силбаш, умањује се у износу од 150.000
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, Програм 10 – Основно
образовање, пројектна активност 20020001 – Функционисање основних школа,
функционална класификација 912, позиција 153, економска класификација 463
„Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4269 „Материјал“ ОШ
„Браћа Новаков“ Силбаш.
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Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим нивоим власти“, расход по намени
4151 „Накнаде трошкова за запослене“
ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш, умањује
се у износу од 41.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – Основно образовање, пројектна
активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4235
„Услуге по уговору“ ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 –
Основно образовање, пројектна активност 2002-0001 – Функционисање
основних школа, функционална класификација 912, позиција 153, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 5126
„Машине и опрема“ ОШ „Браћа Новаков“
Силбаш, умањује се у износу од 10.000
динара, док се за исти износ повећава
апропријација обезбеђена Одлуком о
буџету Општине Бачка Паланка за 2019.
годину, раздео 4, Програм 10 – Основно
образовање, пројектна активност 20020001 – Функционисање основних школа,
функционална класификација 912, позиција 153, економска класификација 463
„Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4233 „Услуге по уговору“ ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 –
Средње образовање, пројектна активност
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2003-0001 – Функционисање средњих
школа, функционална класификација 920,
позиција 154, економска класификација
463 „Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4161 „Награде запосленима и остали посебни расходи“ ТШ
„9.мај“ Бачка Паланка , умањује се у износу
од 50.000 динара, док се за исти износ
повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 –
Средње образовање, пројектна активност
2003-0001 – Функционисање средњих
школа, функционална класификација 920,
позиција 154, економска класификација
463 „Трансфери осталим нивоим власти“,
расход по намени 4211 „Стални трошак“
ТШ „9.мај“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 –
Средње образовање, пројектна активност
2003-0001 – Функционисање средњих
школа, функционална класификација
920, позиција 154, економска класификација 463 „Трансфери осталим нивоим
власти“, расход по намени 4161 „Награде
запосленима и остали посебни расходи“
ТШ „9.мај“ Бачка Паланка , умањује
се у износу од 15.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 – Средње образовање, пројектна
активност 2003-0001 – Функционисање
средњих школа, функционална класификација 920, позиција 154, економска
класификација 463 „Трансфери осталим
нивоим власти“, расход по намени 4263
„Материјал“ ТШ „9.мај“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 –
Средње образовање, пројектна активност
2003-0001 – Функционисање средњих
школа, функционална класификација
920, позиција 154, економска класификација 463 „Трансфери осталим нивоим
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власти“, расход по намени 4161 „Награде
запосленима и остали посебни расходи“
ТШ „9.мај“ Бачка Паланка , умањује
се у износу од 80.000 динара, док се за
исти износ повећава апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 – Средње образовање, пројектна
активност 2003-0001 – Функционисање
средњих школа, функционална класификација 920, позиција 154, економска класификација 463 „Трансфери осталим нивоим
власти“, расход по намени 4221 „Трошкови
путовања“ ТШ „9.мај“ Бачка Паланка.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06
Месна заједница „Стари град“ Бачка
Паланка, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 0602-0002- Функционисање месних
заједница, функционална класификација
160, позиција 263, економска класификација 4651 „Остале дотације и трансфери“,
умањује се у износу од 3.000 динара, док
се за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4,
глава 4.06 Месна заједница „Стари град“
Бачка Паланка,
Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, пројектна
активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функционална класификација 160, позиција 257, економска
класификација 4211 „Стални трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06
Месна заједница „Братство“ Бачка
Паланка, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 0602-0002- Функционисање месних
заједница, функционална класификација
160, позиција 260, економска класификација 4245 „Специјализоване услуге“,
умањује се у износу од 1.720 динара, док
се за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4,
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глава 4.06 Месна заједница „Братство“
Бачка Паланка,
Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, пројектна
активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функционална класификација 160, позиција 257, економска
класификација 4211 „Стални трошкови“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06
Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова
Гајдобра, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 0602-0002- Функционисање месних
заједница, функционална класификација
160, позиција 257, економска класификација 4212 „Стални трошкови“, умањује
се у износу од 26.200 динара, док се
за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4,
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, пројектна
активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функционална класификација 160, позиција 262, економска
класификација 4268 „Материјал“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06
Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова
Гајдобра, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 0602-0002- Функционисање месних
заједница, функционална класификација 160, позиција 259, економска класификација 4231 „Услуге по уговору“,
умањује се у износу од 4.500 динара, док
се за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4,
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, пројектна
активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функционална класификација 160, позиција 262, економска
класификација 4268 „Материјал“.
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Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06
Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова
Гајдобра, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 0602-0002- Функционисање месних
заједница, функционална класификација 160, позиција 259, економска класификација 4232 „Услуге по уговору“,
умањује се у износу од 4.000 динара, док
се за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4,
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, пројектна
активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функционална класификација 160, позиција 262, економска
класификација 4268 „Материјал“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06
Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова
Гајдобра, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 0602-0002- Функционисање месних
заједница, функционална класификација
160, позиција 260, економска класификација 4245 „Специјализоване услуге“,
умањује се у износу од 4.600 динара, док
се за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4,
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, пројектна
активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функционална класификација 160, позиција 262, економска
класификација 4268 „Материјал“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06
Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова
Гајдобра, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна актив-
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ност 0602-0002- Функционисање месних
заједница, функционална класификација
160, позиција 260, економска класификација 4246 „Специјализоване услуге“,
умањује се у износу од 4.000 динара, док
се за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4,
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, пројектна
активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функционална класификација 160, позиција 262, економска
класификација 4269 „Материјал“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна
заједница „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште услуге локалне
самоуправе, пројектна активност 06020002- Функционисање месних заједница,
функционална класификација 160, позиција 261, економска класификација
4252 „Текуће поправке и одржавање“,
умањује се у износу од 5.000 динара, док
се за исти износ повећава апропријација
обезбеђена Одлуком о буџету Општине
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4,
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, пројектна
активност 0602-0002- Функционисање
месних заједница, функционална класификација 160, позиција 262, економска
класификација 4269 „Материјал“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна
заједница „Карађорђево“ Карађорђево,
Програм 15- Опште услуге локалне
самоуправе, пројектна активност 06020002- Функционисање месних заједница,
функционална класификација 160, позиција 266, економска класификација 5122
„Машине и опрема“, умањује се у износу
од 5.000 динара, док се за исти износ
повећава апропријација обезбеђена
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4. децембар 2019. године

Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2019. годину, раздео 4, глава
4.06 Месна заједница „Карађорђево“
Карађорђево, Програм 15- Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 0602-0002- Функционисање месних
заједница, функционална класификација
160, позиција 262, економска класификација 4268 „Материјал“.
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“.

Центар за социјални рад из Сомбора у
својству Корисника, закључили су Уговор о бесповратним средствима –Европска служба за спољне послове Европске
уније (External actions) број 601/25 дана 03.
септембра 2019. године са Сталном Конференцијом градова и Општина- Савез
градова и општина Србије за финансирање спровођења активности под називом-Смањивање неједнакости Ромкиња,
у оквиру Програма „ЕУ ПОДРШКА
ИНКЛУЗИЈИ РОМА“-Јачање локалних
заједница у циљу инклузије Рома“ који
финансира Европска унија.

Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2019-1207
Дана: 5.11.2019. године

У Пројектни тим на реализацији
горе наведеног програма именују се:

Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.

Члан 2.

1.Зорица
Опарница,
ЈМБГ:
0302975805073, из Обровца ул. Симе
Шолаје бр. 89,
Позиција на пројекту: пројект
менаџер ,
Назив и број буџетске линије
на коју се односи трошак зараде члана
пројектног тима : 1.1.1.1. Project mаnager,

273
На основу члана 138. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр. 9/2019) председник Општине Бачка
Паланка, доноси

Проценат рада на пројекту у
односу на редовно радно време 50%.

Решење
о формирању Пројектног тима
на реализацији програма „ЕУ
ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ РОМА –
Јачање локалних заједница у циљу
инклузије Рома“ који се финансира
од стране Европске уније

Позиција на пројекту : финансијски менаџер,

Члан 1.
Општина Бачка Паланка, у
својство
Координатора
,Удружење
грађана „Чараин“ из Товаришева и

2.Владимир
Ћосић,
ЈМБГ:
1104980820061, из Бачке Паланке, ул.
Бранка Радичевића бр.236,

Назив и број буџетске линије
на коју се односи трошак зараде члана
пројектног тима : 1.1.1.2 Financial mаnager,
Проценат рада на пројекту у
односу на редовно радно време:50%.
3.Слободан
Гајић,
ЈМБГ:
2709979800076, из Бачке Паланке, ул.
Петровачка бр.9,
Позиција на пројекту: Пројект
асистент,
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Назив и број буџетске линије
на коју се односи трошак зараде члана
пројектног тима : 1.2.1.1 Project asistant,
Проценат рада на пројекту у
односу на редовно радно време 50%.
4.Мирјана Николић, ЈМБГ:
2601998805067, из Товаришева, ул.
Крајишка бр.83
Позиција на пројекту: Асистент за
Ромкиње,
Назив и број буџетске линије
на коју се односи трошак зараде члана
пројектног тима :1.2.1.2 asistant,
Проценат рада на пројекту у
односу на редовно радно време 50%.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, и објављује се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
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РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за коначни
обрачун изведених радова
на изградњи објекта Месне
канцеларије у Новој Гајдобри
Образује се Комисија за коначни
обрачун изведених радова на изградњи
објекта Месне канцеларије у Новој Гајдобри.
II
У Комисију се именује:
-- Јелена
Галић-представник
наручиоца
-- Младен Лучић- представник
наручиоца
-- Милан Крчмар-представник
извођача радова
III

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Веза број: I-40-64/2019
ДАНА: 07. новембар 2019. ГОДИНЕ
Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р
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На основу члана 60. став 1. тачка
20 и члана 138. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019),
члана 15. Уговора о јавној набавци радова
на изградњи објекта месне канцеларије
у Новој Гајдобри, председник Општине
Бачка Паланка, дана 25. новембра 2019.
године, донео је следеће

Задатак Комисије је да утврди
коначну количину и вредност изведених радова, на бази стварно изведених
радова, оверених у грађевинској књизи
од стране стручног надзора, и усвојених јединичних цена из понуде које су
фиксне и непроменљиве.
Сачини записник о коначном
обрачуну изведених радова.
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 Канцеларија за локално економски развој Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
VI

1894 страна - Број 30/2019
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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 телa органа
Општине („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015,
16/2016).
VII
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, и објављује се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2019-52
Дана: 25. новембра 2019. године
Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница с.р,
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На основу члана 60. став 1. тачка
20 и члана 138. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019),
члана 14. Уговора о јавној набавци радова
на изградњи објекта Месне канцеларије
у Новој Гајдобри, председник Општине
Бачка Паланка, дана 25. новембра 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
примопредају изведених радова
на изградњи објекта Месне
канцеларије у Новој Гајдобри
Образује се Комисија за примопредају изведених радова на изградњи објекта Месне канцеларије у Новој Гајдобри.

4. децембар 2019. године

II
У Комисију се именује:
-- Јелена Галић - представник
наручиоца
-- Младен Лучић - представник
наручиоца
-- Милан Крчмар - представник
одабраног понуђача
III
Задатак Комисије је да сачини
записник о извршеној примопредаји
изведених радова.
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 Канцеларија за локално економски развој 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 телa органа
Општине („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015,
16/2016).
VII
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, и објављује се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

4. децембар 2019. године
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2019-51
Дана: 25. новембра 2019. године
Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р
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3. Милош Ђилас, за члана.
III
Задатак чланова Комисије је да
спроведу поступак отуђења предметног возила путем јавног оглашавања, на
начин којим се обезбеђује интерес носиоца права јавне својине.
IV

На основу члана 44. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014др. закон и 101/2016- др. закон), члана
60. став 1. тачка 7. и тачка 20. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, бр.
9/2019), а све у вези са чланом 26. став
1. тачка 4. и чланом 33. став 2. Закона
о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр.72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3,
104/2016- др.закон и 108/2016), председник Oпштине Бачка Паланка је дана 27.
новембра 2019. године, донео

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
спровођење поступка отуђења
моторног возила у јавној својини
Општине Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења моторног
возила у јавној својини Општине Бачка
Паланка (у даљем тексту: Комисија), и то:
1. путничког
возила
VOLKSVAGEN, модел GOLF
1,6 C нерегистрован.
II
У Комисију се именују:
1. Душан Танкосић, за председника Комисије,
2. Младен Лучић, за члана,

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“, бр. 36/2014,
30/2015 и 16/2016).
V
Мандат председника и чланова
Комисије траје до продаје предметног
возила.
VI
Председник и чланови Комисије за свој рад одговарају председнику
општине и подносе му извештај о свом
раду.
VII
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, и објављује се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2019-53
Дана: 27. новембра 2019. године
Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р
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