
Година XXLIX
Број 1/2014

Бачка Паланка
27. јануар 2014. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А

1

На основу члана 61. став 7. Закона 
о буџетском систему („Службени гла-
сник Републике Србије“, 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 
63/2013-исправка) и члана 13. Одлуке о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2013. 
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 39/2012 и 28/2013), пред-
седник Општине Бачка Паланка,  доно-
си:

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2013. годину раздео 2, глава 2.01 
Опште услуге, функционална класи-
фикација 130, позиција 41, економска 
класификација 411 „Плате, додатци и 
накнаде запослених„ умањује се у из-
носу од 698.797,98 динара, а за  износ од 
666.738,12 повећава се апропријација у 
разделу 1, глава 1.01 Извршни и законо-
давни органи, функционална класифика-
ција 110, позиција 1, економска класифи-
кација 411 „Плате, додатци и накнаде за-
послених“, а за износ од 32.059,86 динара 
повећава се апропријација у  разделу 1, 
глава 1.01 Извршни и законодавни ор-
гани, функционална класификација 110, 
позиција 2, економска класификација 412 
„Доприноси на терет послодавца“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2013. годину раздео 2, глава 2.01 Опште  
услуге, функционална класификација 
130, позиција 42, економска класифи-
кација 412 „Доприноси на терет посло-
давца„ умањује се у износу од 42.166,73 
динара, а за исти износ повећава се ап-
ропријација у разделу 1, глава 1.01 Из-
вршни и законодавни органи, функцио-
нална класификација 110, позиција 2, 
економска класификација 412 „Доприно-
си на терет послодавца“. 

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2013. годину раздео 2, глава 2.18 
Месне заједнице , функционална класи-
фикација 160, позиција 203, економска 
класификација 412 „Доприноси на те-
рет послодавца„ умањује се у износу од 
34.000 динара, а за исти износ повећава 
се апропријација у разделу 1, глава 1.01 
Извршни и законодавни органи, функ-
ционална класификација 110, позиција 2, 
економска класификација 412 „Доприно-
си на терет послодавца“. 

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

SLU@BENI LIST
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-5/2013-354
30. децембар 2013. године 
Бачка Паланка
 

Председник 
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац с.р.

2

На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 30. децембра 2013. 
године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за оцену 

програма из области науке, 
екологије и заштите животне 

средине 

I

Образује се Комисија за оцену 
програма из области науке, екологије 
и заштите животне средине ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:
 - МИРОСЛАВА ШОЛАЈА, за 

председника
 - РАДОСЛАВ КАРАНОВИЋ, за 

заменика председника
 - ГОРДАНА ХОЛОК, за члана
 - ЂОРЂЕ ШТАНГЛ, за члана
 - ЗДРАВКА МИЛЕНКОВИЋ, за 

члана

 - ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ, за 
члана

III

Задатак Комисије је да даје струч-
но мишљење о програмима у области 
науке, екологије и заштите животне сре-
дине, који су поднети Општине Бачка 
Паланка у конкурсном року и предлаже 
председнику Општине избор програма 
који ће се финансирати у 2014. години. 

IV

Овим Решењем престаје да важи 
Решење број I-5-1/2012 од 17. јануара 
2012. године ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка бр. 1/2012) и Решење бр.  
I-020-2/2013-8 од 31. јануара 2013. године 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" бр. 3/2013).

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2013-81
30. децембар 2013. године 
Бачка Паланка

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, 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 Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 30. децембра 2013. 
године, донео је следеће
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Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за оцену 
програма из области социјалне, 

дечије и борачко инвалидске 
заштите 

I

Образује се Комисија за оцену 
програма из области социјалне, дечије и 
борачко инвалидске заштите ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - МИРОСЛАВА ШОЛАЈА, за 
председника

 - МИРЈАНА РАДАКОВИЋ, за 
заменика председника

 - НЕЂО АНТОНИЋ, за члана

 - БОЈАНА ГЕРАСИМОВСКИ-
КОВАЧЕВИЋ, за члана

 - АЛЕКСАНДРА МАРЦИКИЋ, 
за члана

 - БРАНИСЛАВА ЂУКИЋ, за 
члана

 - МАРКО РОКВИЋ, за члана

III

Задатак Комисије је да даје струч-
но мишљење о програмима у области 
социјалне, дечије и борачко инвалидске 
заштите, који су поднети Општине Бачка 
Паланка у конкурсном року и предлаже 
председнику Општине избор програма 
који ће се финансирати у 2014. години. 

IV

Овим Решењем престаје да важи 
Решење број I-5-1/2012 од 17. јануара 
2012. године ("Службени лист Општине 

Бачка Паланка бр. 1/2012) и Решење бр.  
I-020-2/2013-8 од 31. јануара 2013. године 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" бр. 3/2013).

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2013-82
30. децембар 2013. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац,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 Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 24. јануара 2014. го-
дине, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању 
Комисије за оцену програма из 

области науке, екологије и заштите 
животне средине

I

Мења се Решење о образовању 
Комисије за оцену програма из области 
науке, екологије и заштите животне сре-
дине бр. I-020-2/2013-81 од 30.12.2013. го-
дине тако што се смањује број чланова са 
6 (шест) на 5 (пет). 
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II

Разрешава се ЗДРАВКА МИЛЕН-
КОВИЋ, члан Комисије за оцену програ-
ма из области науке, екологије и заштите 
животне средине.

III

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-4
24. јануар 2014. године 
Бачка Паланка

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, 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 Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 24. јануара 2014. го-
дине, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању 

Комисије за оцену програма 
из области социјалне, дечије и 
борачко инвалидске заштите

I

Мења се Решење о образовању 
Комисије за оцену програма из области 
социјалне, дечије и борачко инвалидске 
заштите бр. I-020-2/2013-82 од 30.12.2013. 

године, тако што се смањује  број члано-
ва са 7 (седам) на 5 (пет). 

II

Разрешава се НЕЂО АНТОНИЋ, 
члан Комисије за оцену програма из об-
ласти социјалне, дечије и борачко инва-
лидске заштите и МАРКО РОКВИЋ члан 
Комисије за оцену програма из области 
социјалне, дечије и борачко инвалидске 
заштите.

III

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-3
24. јануар 2014. године 
Бачка Паланка 

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, 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 Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст) и члана 2. Одлуке о 
приступању изради Локалног акционог 
плана за унапређење положаја избеглих 
и интерно расељених лица у Општини 
Бачка Паланка за период 2014-2018 годи-
не («Службени лист Општине Бачка Па-
ланка», бр. 38/2013), председник Општи-
не Бачка Паланка, дана 24. јануара 2014. 
године, донео је следеће
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Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за израду 

Локалног акционог плана за 
унапређење положаја избеглих 

и интерно расељених лица у 
Општини Бачка Паланка за 
период 2014. - 2018. године

I

Образује се Комисија  за израду 
Локалног акционог плана за унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених 
лица у Општини Бачка Паланка за пери-
од 2014. - 2018. године (у даљем тексту: 
Комисија) у циљу стварања бољих усло-
ва живота избеглих и интерно расеље-
них лица у Општини Бачка Паланка.

II

У Комисију се именују:

 - АЛЕКСАНДАР  ЂЕДОВАЦ, 
за председника

 - ИВАНА  ЋУРКО, за члана

 - РАДОСЛАВ  МИЛОШЕВИЋ, 
за члана

 - АНА  СРДИЋ, за члана

 - МАРИЈА  КОЛАРОВ, за члана

 - НИКОЛА  ЛАЛИЋ, за члана

 - СЛОБОДАН  ПИЛИЋ, за члана

III

Задаци Комисије су:

 - да обједини податке о потре-
бама и проблемима са којима 
се на територији Општине Ба-
чка Паланка сусрећу избегла и 
прогнана лица,

 - да на темељу наведених по-
датака, а у складу са реалним 
могућностима свих релевант-
них чинилаца, сачини Предлог 

Локалног акционог плана за 
унапређење положаја избеглих 
и прогнаних лица у Општини 
Бачка Паланка за период 2014. 
- 2018 године (у даљем тексту: 
ЛАП),

 - координара све активности 
везане за извештавање по-
водом ЛАП-а, на седници 
Општинског већа, радних тела 
Скупштине општине и  седни-
ци Скупштине општине,

 - обавља и друге активности и 
послове од значаја за израду 
ЛАП-а.

IV

Комисија ће радити у седницама 
којима председава председник Комисије 
или лице које он одреди.

Стручне, техничке и администра-
тивне послове за потребе Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делатнос-
ти.

V

У свом раду Комисија ће корис-
тити печат председника Општине Бачка 
Паланка.

VI

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-2
24. јануар 2014. године 
Бачка Паланка

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, текући 
рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

С А Д Р Ж А Ј

Страна ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ


