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На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Oпштине Бачка Паланка“ број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 15. 
Одлуке  о месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број  
26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017), 
председник Скупштине oпштине Бачка 
Паланка дана 17. маја 2017. године, 
доноси: 

О Д Л У КУ  
о расписивању избора за чланове 
Савета Месне заједнице Параге  
на мандатни период 2017 - 2021. 

године 

1. Расписују се избори за чла-
нове Савета Месне заједнице 
Параге на мандатни период 
2017 – 2021. године за 11. 
06.2017. године од 7,00 до 20,00 
часова.

2. Избори ће се организовати и 
спровести у складу са Одлу-
ком о месним заједницама 
(„Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број  26/2008, 
2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017) 
и Статутом Месне заједнице 
Параге,  а рокови за вршење 
изборних радњи почињу да 
теку дана 22.05. 2017. године.

3. Изборе за чланове Савета 
Месне заједнице Параге спро-
вешће органи за спровођење 
избора у Месној заједници 
Параге (Комисија за спро-
вођење избора и бирачки 
одбор), именовани на начин и 
по поступку утврђеним Стату-
том Месне заједнице Параге.

4. Ову Одлуку  објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка 
Паланка“ и на Огласној табли 
Месне заједнице Параге.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-013-4/2017 
17. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник,
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Oпштине Бачка Паланка“ број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 15. 
Одлуке  о месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број  
26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017), 
председник Скупштине oпштине Бачка 
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Паланка  дана 17. маја 2017. године, 
доноси: 

О Д Л У КУ  
о расписивању избора за чланове 

Савета Месне заједнице Нова 
Гајдобра  на мандатни период  

2017 - 2021. године 

1. Расписују се избори за чланове 
Савета Месне заједнице Нова 
Гајдобра на мандатни период 
2017 – 2021. године за 11. 06. 
2017. године од 7,00  до 20,00 
часова.

2. Избори ће се организовати и 
спровести у складу са Одлуком 
о месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка 
Паланка“ број  26/2008, 2/2010, 
29/2011, 6/2015 и 8/2017) и Ста-
тутом Месне заједнице Нова 
Гајдобра,  а рокови за вршење 
изборних радњи почињу да 
теку дана 22.05. 2017. године.

3. Изборе за чланове Савета 
Месне заједнице Нова Гај-
добра спровешће органи за 
спровођење избора у Мес-
ној заједници Нова Гајдо-
бра (Комисија за спровођење 
избора и бирачки одбор), име-
новани на начин и по поступку 
утврђеним Статутом Месне 
заједнице Нова Гајдобра.

4. Ову Одлуку  објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка 
Паланка“ и на Огласној табли 
Месне заједнице Нова Гајдо-
бра.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-013-5/2017 
17. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

 Председник,
 Скупштине општине, 

Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 58. Закона о 
запосленима у Аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 21/2016), Уредбе о критеријумима 
за разврставање радних места и мери-
лима за опис радних места службеника 
у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе 
о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 88/2016), члана 77. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/2013-пречишћен текст), члана 
7. Одлуке о организацији Општинске 
управе Општиен Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
35/2016), Одлуке о правобранилаштву 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
36/2014), на предлог начелника Општин-
ске управе, Општинско веће Општине 
Бачка Паланка, на својој 49. седници, 
одржаној дана 15. маја 2017. године, 
усвојило је
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П Р А В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о унутрашњeм уређењу и 

систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, 
Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним 

службама

Члан 1.

Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобрани-
лаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама, врше се измене Пра-
вилника о  унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним 
стручним службама, број III-110-28/2016 од 15. децембра  2016. године, („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 37/2016), (у даљем тексту: Правилник),

Члан 2.

У члану 2. Правилника, табела 1. мења се и гласи: „  

Функционери – изабрана и постављена лица            4 радна места
Службеник на положају I група 1  радно место 1 службеник
Службеник на положају II група 1  радно место 1 службеник
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 24 24
Саветник 39 67
Млађи саветник 5 5
Сарадник 8 10
Млађи сарадник 1 1
Виши референт 14 26
Референт 2 2
Млађи референт 1 1

УКУПНО 94 радних места 136 службеника

Члан 3. 

У члану 5. Правилника, тачка 1. мења се и гласи:

„1. Служба за управљање људским ресурсима“.
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Члан 4. 

У члану 6. Правилника,у ставу 1. уместо речи „ Службе за заједничке послове, 
лична стања, матичаре и месне канцеларије“, треба да стоје речи „ Одељења за Општу 
управу и заједничке послове“. 

Члан 5.

У члану  12. Правилника,  табела 2. мења се и гласи: „

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 24 24
Саветник 38 66
Млађи саветник 5 5
Сарадник 8 10
Млађи сарадник 1 1
Виши референт 14 26
Референт 2 2
Млађи референт 1 1

УКУПНО 93 радна места 135 службеника
„

Члан 6.

У члану 15. Правилника, у делу који се односи на Одељење за општу управу и 
заједничке послове, поднаслов. „Служба за заједничке послове, лична стања, матичаре и 
месне канцеларије“ и тачка 4. Шеф службе за заједничке послове, лична стања, матичаре 
и месне канцеларије, “ бришу се. 

Члан 7.

У члану 15. Правилника, у делу који се односи на Одељење за општу управу и 
заједничке послове, тачка 11. „Службеник за пријем захтева, оверу потписа, преписа и 
рукописа“, се брише. 

Члан 8.

У члану 15. Правилника, у делу који се односи на Одељење за општу управу и 
заједничке послове, иза тачке 14. додаје се поднаслов и нова тачка која гласи:

“ 1.1. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

15. Шеф службе за управљање људским ресурсима
Звање: Самостални саветник               Број службеника 1 
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Опис послова: Организује рад 
и обезбеђује ефикасно, благовремено и 
законито обављање послова из делокруга 
рада Службе,  обавља стручне послове у 
поступку избора кандидата и поступку 
запошљавања. Припрема нацрте општих 
и појединачних аката из области рад-
них односа, припрема предлог Кадров-
ског плана, организује и прати стручно 
усавршавање службеника и припрема 
предлог годишњег Програма стручног 
усавршавања службеника. Учествује у 
изради нацрта правилника о унутра-
шњој организацији и систематизацији 
радних места, 

Обрађује и комплетира акте и 
води персонална досијеа запослених и 
кадровску евиденцију запослених . Оба-
вља послове везане за пријављивање 
на пензијско и здравствено осигурање 
запослених, постављених и изабраних 
лица у огранима општине, обавља адми-
нистративно – стручне послове везане 
за поступак колективног преговарања. 
Анализира резултате и прати ефекте 
оцењивања службеника.

Учествује у раду Комисије за кад-
ровска, административна питања и радне 
односе Скупштине општине и у раду 
других комисија по налогу Начелника 
Општинске управе. Обавља и друге 
послове по налогу непосредних руко-
водиоца. Врши анализу описа послова 
и радних места у органима општине и 
њихово правилно разврставање у звања. 

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке,  на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер  академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, или на 
специјалистичким студијама на факул-

тету, положен државни стручни испит 
и најмање пет година радног искуства у 
струци.“

Члан 9.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за општу 
управу и заједничке послове, у досада-
шњој тачки 15. која постаје тачка 15а,   
став 1. и став 3. мењају се и гласе:

„Звање: Саветник    
   Број службеника 1

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова на мастер  академским студијама, 
мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, или на 
специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит 
и најмање три година радног искуства у 
струци.“

Члан 10.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на Одељење за финансије 
и буџет,  у  тачки 35.  став 1. и став 3. 
мењају се и гласе;

„Звање: Млађи саветник   
  ...........Број службеника: 1

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, или на спе-
цијалистичким студијама на факултету, 
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положен државни стручни испит и завр-
шен приправнички стаж.“

Члан 11.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за привреду,  
у тачки  44. „Службеник за послове 
комуналне делатности,“ став 1 мења  се 
и гласи:

„ Звање: Саветник    
             Број службеника: 2“

Члан 12.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за привреду, 
Канцеларија за локално – економски раз-
вој, у тачки  54. Службеник припреме 
пројеката, став 1. и став 3.   мењају  се и 
гласе:

„ Звање: Саветник    
            Број службеника: 3

 Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области архитек-
туре или грађевинског инжењерства, 
правне, економске,  политичке науке или 
научне области инжењерског менаџ-
мента, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, или на спе-
цијалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства у 
струци“.

Члан 13.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на Одељење за привреду, 
Канцеларија за локално - економски раз-

вој, у тачки  55. Енергетски менаџер, став 
2. и став 3. мењају се и гласе: 

„Опис послова: Прикупља и ана-
лизира податке о начину коришћења и 
количине употребљене енергије, при-
према програм енергетске ефикасности 
о планираном начину остваривања и 
величини планираног циља уштеде енер-
гије за период од најмање три године, 
припрема план енергетске ефикасности 
са мерама и активностима за његово 
спровођење који се доноси на период од 
годину дана. Учествује у реализацији 
пројеката из области енергетске ефикас-
ности. Предлаже мере које доприносе 
ефикасном коришћењу енергије, стара 
се о припреми годишњег извештаја 
о спроведеним мерама и активност-
има дефинисане планом и програмом 
енергетске ефикасности и предузима 
и друге активности и мере прописане 
законом, припрема критеријуме за рас-
писивање конкурса за суфинансирање 
мера енергетске ефикасности, учест-
вује у избору корисника субвенциуја, 
прати реслизацију одобрених пројеката 
и пише извештаје о спроведеном кон-
курсу, утврђује потребе за енергијом 
разматрајући постојећа и будућа насеља, 
предлаже начин обезбеђења неопходних 
енергетских ресурса уз уважавање пот-
реба за рационалном потрошњом енер-
гије, прати планирану динамику развоја 
енергетике и доставља потребне податке 
надлежним органима из ове области.

Непосредно извршава стручне 
послове у унапређењу локалног економ-
ског развоја; пружа техничку помоћ у 
припреми предлоге аката од значаја за 
локални економски развој. Успоставља 
контакт и сарадњу са регионалним и 
националним институцијама од значаја 
за развој привреде – агенцијама, комо-
рама, министарствима и др. Прати рас-
писане конкурсе виших нивоа власти  за 
доделу бесповратних финансијских сред-
става и обавештава надлежне органе, 
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организације, установе, привредне и 
друге субјекте о истим. На време при-
према пројектну и другу документацију, 
прати реализацију пројеката и сачињава 
извештај о истим. Прати остварење стра-
тешких и оперативних планова у вези 
локалног економског развоја када је то 
дефинисано стратешким документом. 
Редовно обавештава привредне субјекте 
путем интернет странице Општине 
Бачка Паланка о расписаним конкур-
сима. Формира и одржава релевантне 
базе података од значаја за локални еко-
номски развој. Прати законе и подзакон-
ска акта из области економског развоја у 
циљу развоја локалне заједнице. 

Врши и друге послове по налогу 
непосредних руководилаца. 

Посебни услови:  Стечено високо 
образовање из научне области архитек-
туре или грађевинског инжењерства,  на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит, важећа лиценца за оба-
вљање послова енергетског менаџера,  и 
најмање три година радног искуства у 
струци.“

Члан 14.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за друш-
твене делатности, у  тачки 77.  став 1. и 
став 3. мењају се и гласе;

„ Звање: Виши референт   
            Број службеника: 2

Посебни услови: Стечено средње 
образовање грађевинског, економског 
или правног смера у четворогодишњем 

трајању, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.“ 

Члан 15.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за утврђи-
вање и наплату јавних прихода,  у тачки  
93. Порески контролор, став 1.  мења се 
и гласи:

„Звање: Виши референт   
            Број службеника: 3“

Члан 16.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на Службу за скупштин-
ске и извршне послове,  тачка 97.  став 1. 
и 3. мењају се и гласе:

„ Звање: Самостални саветник 
          Број службеника: 1   

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области правне, 
еконмске   или политичке  науке, на основ-
ним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова на мастер  ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.“

Члан 17.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на Службу за скупштин-
ске и извршне послове, тачка 101. став 1 
и став 3. мењају  се и гласе:

„Звање: саветник    
             Број службеника: 3 



2020 страна - Број 13/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        17. мај 2017. године

Посебни услови: Стечено високо 
образовање из научне области правне, 
економске, или политичке науке, на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова на мастер  
академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, или на специјалистич-
ким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци.“

Члан 18.

Правилник  о изменама Правил-
ника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, Право-
бранилаштву Општине Бачка Паланка и 
посебним стручним службама, ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања 
на огласној табли Општинске управе 
Општине Бачка Паланка и објавиће се 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

Правилник о изменама Правил-
ника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, Право-
бранилаштву Општине Бачка Паланка и 
посебним стручним службама објављен 
је на огласној табли дана 15. маја 2017. 
године.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-2/2017
15. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самопуправи („Служ-
бени гласник  Републике Србије“ број 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др. закон), члана 13. став 2. Одлуке о 
месним заједницама („Службени лист 
Општина Бачка Паланка“, број 26/2008, 
2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017) и члана 
65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
47. седници, одржаној дана 03. маја 2017. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице „Визић“ за 2017. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Визић“ за 2017. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
„Визић“ усвојио на својој седници, одр-
жаној дана 31. јануара 2017. године.

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2017-17
03. маj 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. и 108. став 
2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст) и члана 7. Решења о образовању 
Комисије за комасацију К.О. Нештин и 
именовању њених чланова („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
2/2017), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 48. седници, одржаној 
дана 12. маја 2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
 о давању сагласности на 

Правилник о накнадама за рад 
чланова Комисије за комасацију 

К.О. Нештин, секретара 
Комисије, чланова поткомисија, 
стручних радних тела и других 
лица ангажованих у поступку 

комасације

I

Даје се сагласност на Правилник 
о накнадама за рад чланова Комисије 
за комасацију К.О. Нештин, секретара 
Комисије, чланова поткомисија, струч-
них радних тела и других лица ангажо-
ваних у поступку комасације, под бројем 
II-461-3/2017-11, који је Комисија за 
комасацију К.О. Нештин донела на сед-
ници одржаној дана 04. маја 2017. године. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-40/2017
12. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 2. став 3. Пра-
вилника o критеријумима и мерилима 
за утврђивање цене услуге лични пра-
тилац детета („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 12/2017), члана 65. 
тачка 15. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 33. 
став 6. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 19/2008), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 48. седници, одр-
жаној дана 12. маја 2017. године, донело 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о цени радног сата пружаоца 

услуге лични пратилац детета за 
2017. годину

I

Цена радног сата пружаоца услуге 
лични пратилац детета за 2017. годину 
износи 130,00 динара нето. 

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-41/2017
12. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић,с.р.
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На основу члана 65 тачка 15, члана 
108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пре-
чишћен текст), члана 33а став 1. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 26/2008, 
2/2010, 29/2011 и 6/2015) и члана 33. став 
6. Пословника о раду Општинског већа 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 49. седници, одр-
жаној дана 15. маја  2017. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 

Савета Mесне заједнице „Центар“ 
о финансирању  запосленог 
средствима буџета Општине  

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
финансирању једног запосленог сред-
ствима буџета Општине Бачка Паланка, 
коју је донео Савет Месне заједнице 
„Центар“ на својој 21. седници, одржаној 
дана 06. септембра 2016. године. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-38/2016
15. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 47. седници, одржаној дана 03. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице Нова Гајдобра

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице Нова Гајдобра, коју је Савет 



17. мај 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 13/2017 - страна 2023  

Месне заједнице Нова Гајдобра донео на 
својој седници одражаној дана 27. априла 
2017. године, одлуком под бројем 62/2017. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-1/2017
03. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

  
Председник 

Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 49. седници, одржаној дана 15. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Гајдобра“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Гјадобра“, коју је Савет Месне 
заједнице „Гајдобра“ донео на својој 23. 
седници одржаној дана 23. априла 2017. 
године, одлуком под бројем 74/2017. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-2/2017
15. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 48. седници, одржаној дана 12. 
маја 2017. године, донело је следећи
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Дунав“  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Дунав“ Бачка Паланка, коју 
је Савет Месне заједнице „Дунав“ Бачка 
Паланка донео на својој 19. седници одра-
жаној дана 03. маја 2017. године, одлуком 
под бројем 49-2/17. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-3/2017
12. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

  
Заменик председника 

Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.

114
На основу 74. Закона о локалној 

самопуправи („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - 
др.закон и 101/2016 др. закон), члана 65. 
и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013 - пре-
чишћен текст), члана 5. став 3. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист 
Општина Бачка Паланка“, број 26/2008, 
2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017) и члана 33. 
став 6. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка на својој 49. седници, одр-
жаној дана 15. маја 2017. године, донело 
је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Нештин“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Нештин“, коју је Савет Месне 
заједнице „Нештин“ донео на својој 8. 
седници одражаној дана 09. маја 2017. 
године, одлуком под бројем 39-8-3/2017. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-4/2017
15. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
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лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 48. седници, одржаној дана 12. 
маја 2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Параге“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Параге“, коју је Савет Месне 
заједнице „Параге“ донео на својој дру-
гој седници одражаној дана 09. маја 2017. 
године, одлуком под бројем 21/2017. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-5/2017
12. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Александар Борковић, с.р.
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На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 49. седници, одржаној дана 15. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Братство“  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Братство“ Бачка Паланка, 
коју је Савет Месне заједнице „Братство“ 
донео на својој 20. седници одржаној 
дана 08. маја 2017. године, одлуком под 
бројем 18-1/17. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-8/2017
15. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 49. седници, одржаној дана 15. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Деспотово“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Деспотово“, коју је Савет 
Месне заједнице „Деспотово“ донео на 
својој седници одржаној дана 09. маја 
2017. године, одлуком под бројем 19/2017. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-6/2017
15. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

118

На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 49. седници, одржаној дана 15. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Стари град“ 

Бачка Паланка
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I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Стари град“ Бачка Паланка, 
коју је Савет Месне заједнице „Стари 
град“ донео на својој 17. седници 
одржаној дана 08. маја 2017. године, 
одлуком под бројем 31/17. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-7/2017
15. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.

119

На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 50. седници, одржаној дана 17. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Карађорђево“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Карађорђево“, коју је Савет 
Месне заједнице „Карађорђево“ донео на 
својој седници одражаној дана 10. маја 
2017. године, под бројем 51/2017. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-9/2017
17. маја 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.

120

На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
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Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 50. седници, одржаној дана 17. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Силбаш“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Силбаш“, коју је Савет Месне 
заједнице „Силбаш“ донео на својој 
седници одражаној дана 16. маја 2017. 
године, под бројем 79/2017. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-11/2017
 17. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа, 

Бранислав Шушница, с.р.

121

На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-

бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 50. седници, одржаној дана 17. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Товаришево“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Товаришево“, коју је Савет 
Месне заједнице „Товаришево“ донео на 
својој 4. седници одражаној дана 11. маја 
2017. године. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-12/2017
17. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.

122

На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
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члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 50. седници, одржаној дана 17. маја 
2017. године, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Обровац“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Обровац“, коју је Савет Месне 
заједнице „Обровац“ донео на својој 20. 
седници одражаној дана 17. маја 2017. 
године, под бројем 36/2017.

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-13/2017
17. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.

123

На основу члана 4. став 7. и члана 
196. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 21/2016) , начелник Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка, 
дана 17. маја 2017.године,  донео је: 

К О Д Е К С
понашања службеника и 

намештеника  Општинске управе 
Општине Бачка Паланка

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет кодекса

Члан 1.

Овим кодексом прописује се скуп 
правила понашања којих се при оба-
вљању послова из свог делокруга морају 
придржавати службеници и намеш-
теници (у даљем тексту: Запослени), 
у  Општинској урави Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Општинска 
управа).

Циљ кодекса

Члан 2.

Циљ кодекса јесте утврђивање 
правила понашања на које се обавезују 
запослени, у складу с правним актима 
и етичким принципима, као и упозна-
вање јавности са овим правилима ради 
изградње поверења грађана у локалну 
власт.

II ОПШТИ ПРИНЦИПИ И 
ПРАВИЛА КОДЕКСА
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Заштита јавног интере-
са и законитост рада

Члан 3.

Запослени, при обављању послова 
из делокруга Општинске управе, а наро-
чито у поступцима у којима се доносе 
одлуке на основу дискреционог овла-
шћења, дужни су да штите јавни инте-
рес и да поступају у складу са Уставом, 
законом и другим прописима и општим 
актима.

Јавност рада

Члан 4.

Запослени су дужни да омогуће 
јавности приступ информацијама из 
делокруга свог рада, у складу са зако-
ном којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја, као 
и да приликом обавештавања јавности 
обезбеде заштиту података о личности, 
у складу са законом.

Одговорност, непристрасност 
и политичка неутралност

Члан 5.

Запослени су дужни да одговорно, 
професионално, благовремено, у складу 
са правилима струке, непристрасно и 
политички неутрално извршавају своје 
обавезе.

Од запосленог се очекује да својим 
понашањем, како у професионалном тако 
и у приватном животу, ничим не наруши 
углед Општинске управе.

Забрана дискриминације и за-
брана злостављања

Члан 6.

У обављању својих дужности, 
запослени не сме да прави разлику или 
неједнако поступа према лицу или групи,  
с обзиром на њихова лична својства или 
припадност, посебно због расне, верске, 
полне, националне, политичке припад-
ности, или због неког другог личног 
својства.

Забрањен је било какав вид зло-
стављања на раду и у вези са радом, 
укључујући и случајеве сексуалног узне-
миравања, као и злоупотреба права на 
заштиту од злостављања.

Забрана примања поклона

Члан 7.

Запосленима је забрањено да 
траже, нити да приме поклон (новац, 
ствар, право или услугу или неку другу 
корист) од лица које остварује неко право 
пред Општинском управом, а који могу 
утицати на професионални приступ и 
одлучивање у одређеној ствари, или се 
могу сматрати надокнадом за рад.

У случају да је запосленима  по-
нуђен поклон,  исти су дужни да га одбију 
и врате, те да о томе обавесте непосред-
ног руководиоца.

Запослени могу,  изузетно, да при-
ме пригодан  поклон  у складу са законом.

Дужност обавештавања о 
сумњи постојања корупције

Члан 8.

Запослени су дужни да у писаној 
форми обавесте непосредног руководи-
оца уколико сазнају да је у раду другог 
запосленог извршена радња корупције.
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У случају из става 1.овог члана, 
запослени ужива заштиту у складу са 
законом.

Забрана злоупотребе овлашћења

Члан 9.

Запосленима је забрањено да зло-
употребљавају дата овлашћења у посту-
пању према грађанима и сарадницима 
ради задовољавања личних потреба и 
интереса или интереса са њима повеза-
них лица.

При обављању приватних послова, 
запослени не смеју користити службене 
ознаке или ауторитет свог радног места.

Поштовање радног времена

Члан 10.

Запослени су дужни да поштују 
прописано радно време, као и да прили-
ком уласка и изласка из зграде користе 
идентификациону картицу.

Пауза у току радног времена је 
дозвољена у договореном временском 
интервалу у трајању од 30 минута.

Пауза не може бити на почетку 
или на крају радног времена.

Употреба поверене имовине

Члан 11.

Запослена лица су дужна да са 
дужном пажњом користе имовину и 
средства која су им  поверена ради оба-
вљања послова радног места, и да исту 
чувају од оштећења, уништења или зло-
употребе.

Поступање супротно одредбама 
овог члана повлачи дисциплинску и 

материјалну одговорност, у складу са 
законом.

Чување службене тајне

Члан 12.

Запослени су дужни да чувају 
службену или другу тајну у складу са 
законом или другим прописом.

Међусобни односи запослених

Члан 13.

Међусобни односи запослених 
заснивају се на узајамном поштовању, 
поверењу, сарадњи, пристојности и толе-
ранцији.

Однос запослених према грађанима

Члан 14.

Запослени је дужан да поступа 
једнако према свим грађанима, без 
повлашћивања или ускраћивања у њихо-
вим правима и обавезама, посебно због 
расне, верске, полне, националне, поли-
тичке припадности или због неког дру-
гог личног својства, и да свима обезбеде 
једнаку правну заштиту у остваривању 
њихових права и интереса.

Дужност обавештавања ру-
ководиоца органа

Члан 15.

Запослени је дужан да обавести 
руководиоца органа ако му је наложено 
да изврши неку радњу која је у супро-
тности са законом или другим прописом, 
која није морална односно која је на било 
који начин у супротности са правилима 
овог кодекса.
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Запослени је дужан да обавести 
руководиоца органа ако има сазнања да 
је други запослени прекршио правне 
прописе и правила утврђена овим кодек-
сом или ако им је наложено да обаве 
неку радњу која није морална или која  је 
на било који начин у супротности са пра-
вилима овог кодекса.

Лични изглед

Члан 16.

Запослени је дужан да својом 
појавом, начином облачења и личним 
изгледом допринесе угледу Општинске 
управе, те да на тај начин изрази своје 
поштовање према сарадницима и грађа-
нима.

У току радног времена, запослени 
треба да буде прикладно одевен, дајући 
предност пословном стилу облачења, 
избегавајући непристојну и провока-
тивну одећу, а нарочито у ситуацијама 
када представљају Општинску управу 
пред другим органима и грађанима.

Неприкладном обућом и одећом 
сматрају се нарочито: папуче, неприме-
рено кратке сукње и хаљине, блузе са 
великим деколтеом, изразито кратке и 
провидне блузе, кратке панталоне, тре-
нерке, атлет мајице и сл.

Забрана коришћења алкохола и 
других омамљујућих средстава

Члан 17.

У току радног времена запослени 
не смеју да користе алкохолна пића  
и друга омамљујућа средства чије 
коришћење онемогућава квалитетно оба-
вљање посла и нарушава углед Општин-
ске управе и радну дисциплину.

На захтев руководиоца органа, 
запослени је дужан да се у току радног 
времена подвргне алко-тесту.

III ЈАВНОСТ КОДЕКСА

Члан 18.

Запослени су дужни да се придр-
жавају одредаба овог Кодекса.

Понашање запосленог супротно 
одредбама овог Кодекса представља 
повреду радне дужности.

Сви запослени у Општинској 
управи и лица која први пут засни-
вају радни однос у Општинској управи 
потврдиће давањем писане изјаве да су 
упознати са правилима понашања из 
овог Кодекса.

Изјава из става 3. овог члана 
чини саставни део персоналног досијеа 
запосленог.

За спровођење овог Кодекса одго-
ворни су непосредни руководиоци орга-
низационих јединица у Општинској 
управи.

Члан 19.

Кодекс се истиче на огласној 
табли Општинске управе Oпштине 
Бачка Паланка.

Кодекс се објављује на званич-
ној интернет страници општине Бачка 
Паланка.

Члан 20.

Овај Кодекс ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања на оглас-
ној табли Општинске управе.

Кодекс објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
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Општина Бачка Паланка
Начелник Општинске управе
Број: IV-11-2/2017
Дана:17.05. 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Начелник 
Општинске управе,

Лука Станић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 35. и члана 36. 
Статута Месне заједнице Карађорђево 
и Записника о раду бирачких одбора на 
спровођењу гласања за избор чланова 
Савета Месне заједнице Карађорђево на 
изборима одржаним 16. октобра 2016.
године, Комисија за спровођење избора у 
саставу: Топић Ана - председник Коми-
сије, Перовић Милош - заменик  председ-
ника и чланови Гало Андрија, Аћимовић 
Мирјана, Филип Илинка и Убовић Сања, 
доноси:

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј
о спроведеним изборима за 

чланoве Савета Месне заједнице 
Карађорђево 

Бирачко место број 36 Карађорђево

1. Према изводу из бирачког списка 
има 649 бирача

2. Да има 294 бирача који су гласали 
по списку

3. Да има 22 неважећа  гласачка лис-
тића.

4. Да има 272 важећа гласачка лис-
тића.

5. Да је било 7 (седам) кандидата за 
избор чланова Савета Месне зајед-
нице Карађорђево који су поједи-
начно добили следећи број гласова:

1. Дијана Зимоња  179  гласа

2. Драган Вујаковић 163  гласа

3. Маја Трбојевић 184  гласа

4. Марко Шијан  197  гласа

5. Милица Карачоњи 186  гласа

6. Небојша Златановић 170  гласа

7. Раде Попадић  212  гласа

Бирачко место број 37 
Нови Мајур и Телеп

1. Према изводу из бирачког списка 
има 157 бирача

2. Да има 106 бирача који су гласали 
по списку

3. Да има 7 неважећа гласачка лис-
тића.

4. Да има 99 важећа гласачка листића.

5. Да је било 7 (седам) кандидата за 
избор чланова Савета Месне зајед-
нице Карађорђево који су поједи-
начно добили следећи број гласова:

1. Дијана Зимоња  91  гласа

2. Драган Вујаковић 93  гласа

3.  Маја Трбојевић 93  гласа

4. Марко Шијан  92  гласа

5. Милица Карачоњи 92  гласа

6. Небојша Златановић 92  гласа

7. Раде Попадић  90  гласа

На основу утврђених резултата 
гласања 7 (седам) кандидат са највећим 
бројем гласова уједно и нови чланови 
Савета Месне заједнице Карађорђево су:

1. Раде Попадић  302  гласа

2. Марко Шијан  289  гласа
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3. Милица Карачоњи 278  гласа

4. Маја Трбојевић  277  гласа

5. Дијана Зимоња  270 гласа

6. Небојша Златановић 262  гласа

7. Драган Вујаковић 256  гласа

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
КАРАЂОРЂЕВО
Број: 99/16
Дана: 28.10. 2016.године

Председник, 
Комисије за спровођење

избора за Савет
МЗ Карађорђево
Ана Топић, с.р.

125

На основу члана 43 и члана 44 Ста-
тута Месне заједнице Челарево и запи-
сника о раду бирачких одбора на спро-
вођењу гласања за избор чланова Савета 
Месне заједнице Челарево на изборима 
одржаним 23.04.2017.године, Комисија за 
спровођење избора у саставу: Мирослав 
Арсенов,председник комисије, Миланка 
Рудић зам. председника, Душан Кова-
чевић, члан комисије, Биљана Лабус, 
заменик члана комисије, Вера Грах, члан 
комисије, Јована Кешански,заменик 
члана комисије, доноси:

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј
о спроведеним изборима за чланoве 
Савета Месне заједнице Челарево 

23.04.20017.године
1. Према изводу из бирачког списка 

има 4188 бирача.

2. Гласало је 1856 бирача односно 
44,31 %

3. Употребљено је 1855 гласачких лис-
тића (гласачки листићи у кутији)

4. Да има 45 неважећих гласачких 
листића.

5. Да има 1810 важећих гласачких 
листића.

6. Да је било 23 (двадесеттри) канди-
дата за избор чланова Савета Месне 
заједнице Челарево који су поједи-
начно добили следећи број гласова:

1. Мирјана Божић 705  гласова

2. Дијана Бокан-Влаховић  
    1010  гласова

3. Снежана Дрљача 477  гласова

4. Марко Јованић  601  гласова

5. Јелена Каман  494  гласова

6. мсц Радослав Рашо Карановић 
    726  гласова

7. Мара Кецман  457  гласова

8. Мирослав Кукољ-Куки  
    745  гласова

9. Ненад Кундачина-Кунда  
    555  гласова

10. Раде Лабус- Муса 841  гласова

11. Драган Лукић-Гаги 549  гласова

12. Ричард Манојловић 652  гласова

13. Драгана Марјановић 647  гласова

14. Драган Гаги Матијевић  
    560  гласова

15. Биљана Миловановић-Угрица 
    542  гласова

16. Мирослав Павловић-Паки  
    595  гласова

17. Немања Радошевић 815  гласова

18. Ивана Срдић  622  гласова

19. Горан Станисављевић-Гого  
    481  гласова
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20. Ранко Станић-Џими 1173  гласова

21. Саша Стојковић-Столе  293  гласова

22. др.Горан  Ступар 1153  гласова

23. Никола Шарац  777  гласова

На основу утврђених резул-
тата гласања 11 (једанаест) кандидат са 
највећим бројем гласова уједно и нови 
чланови Савета Месне заједнице Чела-
рево су:

1. Ранко Станић-Џими 1173  гласова

2. др Горан Ступар 1153  гласова

3. Дијана Бокан-Влаховић  
    1010  гласова

4. Раде Лабус-Муса  841  гласова

5. Немања Радошевић  815  гласова

6. Никола Шарац   777  гласова

7. Мирослав Кукољ-Куки 745  гласова

8. мсц Радослав Рашо Карановић 
     726  гласова

9. Мирјана Божић 705  гласова

10. Ричард Манојловић  652  гласова

11. Драгана Марјановић  647  гласова

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕЛАРЕВО
Број: 29/2017
Дана: 24.04.2017.године
ЧЕЛАРЕВО

Председник, 
Комисије за спровођење

избора за Савет
Месне заједнице Челарево

Мирослав Арсенов, с.р.



2036 страна - Број 13/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        17. мај 2017. године

104 ОДЛУКА о расписивању избора за 
чланове Савета Месне заједнице  
Параге  на мандатни период  
2017 - 2021. године  ...............................  2013
105 ОДЛУКА о расписивању избора за 
чланове Савета Месне заједнице Нова 
Гајдобра  на мандатни период  
2017 - 2021. године  ...............................  2014

106 ПРАВИЛНИК о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњeм уређењу и 
систематизацији радних места Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, 
Правобранилаштва Општине  
Бачка Паланка и посебним стручним   
службама ................................................  2015
107 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице „Визић“ 
за 2017. годину .......................................  2020
108 РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на 
Правилник о накнадама за рад чланова 
Комисије за комасацију К.О. Нештин, 
секретара Комисије, чланова поткомисија, 
стручних радних тела и других лица 
ангажованих у поступку комасације ...  2021
109 РЕШЕЊЕ о цени радног сата пружаоца 
услуге лични пратилац детета за 2017. 
годину .....................................................  2021
110 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку Савета Mесне заједнице „Центар“ 
о финансирању  запосленог средствима 
буџета Општине  
Бачка Паланка ........................................  2022
111 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице Нова Гајдобра ...........  2022
112 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Гајдобра“ .................  2023
113 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Дунав“  
Бачка Паланка ........................................  2024

114 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Нештин“ ..................  2024
115 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Параге“ ...................  2025
116 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Братство“    
Бачка Паланка ........................................  2025
117 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Деспотово“ ..............  2026
118 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Стари Град“ ............  2026
119 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Месне заједнице   
„Карађорђево“ .......................................  2027
120 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Силбаш“ ..................  2028
121 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Товаришево“ ...........  2028
122 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Обровац“ .................  2029

123 К О Д Е К С понашања службеника и 
намештеника  Општинске управе Општине 
Бачка Паланка ........................................  2029

124 ИЗВЕШТАЈ о спроведеним изборима 
за чланoве Савета Месне заједнице 
Карађорђево ...........................................  2033
125 ИЗВЕШТАЈо спроведеним изборима за 
чланoве Савета Месне заједнице Челарево 
23.04.20017.године ................................  2034

Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник мр Лука Станић, 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 Страна 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ


