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На основу члана 54. Закона о до-
бробити животиња („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 41/2009), 
члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и 
члана 65. тачка 15. и 108. став 2. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
150. седници, одржаној дана 25. јануара 
2016. године, донело је 

П Р О Г Р А М
 о изменама и допунама Програма 
контроле и смањења популације 

паса и мачака на територији 
Општине Бачка Паланка 

I

У Програму контроле и смањења 
популације паса и мачака на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
37/2012), тачка 2. САДАШЊЕ СТАЊЕ И 
ОЦЕНА мења се и гласи:

„На територији Општине послове 
прикупљања, превоза и збрињавања на-
пуштених паса и мачака, њихове тријаже, 
вакцинисања, стерилисања, чиповања 
и поновна пуштања из прихватилишта 

обавља Јавно комунално предузеће „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка, коме су 
ти послови поверени.“

У тачки 3.3 Програм смањења по-
пулације, у подтачки 2) Пси луталице, 
додаје се алинеја 5. који гласи:

„Стратегија „ухвати-стерилиши-
пусти“ је метод који је уведен као хумана 
алтернатива еутаназији, а за огранича-
вање бројности популације напуштених 
паса и мачака. Светска организација за 
здравље (ОIЕ) препоручује да програми 
контроле бројности популације улич-
них животиња морају да се заснивају на 
хуманим методама, пре свега на стери-
лизацији. Заступници CNR стратегије 
истичу да је овај метод за ограничавање 
популације напуштених паса и мача-
ка делотворнији од лишавања живота, 
јер када се уклоне сви напуштени пси и 
мачке с једне територије, пси и мачке из 
околних области почеће да се насељавају 
у тој области, у којој постоје склоништа 
и храна и почеће да се размножавају. С 
друге стране, стерилисани напуштени 
пси и мачке враћени на првобитна ста-
ништа на могу да се размножавају, чу-
вају територију и спречавају долазак 
нестерилисаних паса и мачака. Бројност 
популације може да се контролише ако 
се придошли напуштени пси и мачке 
стерилишу пре него што почну да се раз-
множавају.“

У тачки 3.3 Програм смањења по-
пулације, брише се II фаза – стабилиза-
ција популације паса луталица.
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У тачки 5. ЗАКЉУЧАК  брише се 
став 1, а ставови 2, 3, 4 и 5 постају ставо-
ви 1, 2, 3 и 4.

II

Овај Програм о изменама и до-
пунама Програма контроле и смањења 
популације паса и мачака на територији 
Општине Бачка Паланка ступа на сна-
гу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“.

ОПШТИНСО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-501-10/2016
25. јануар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.  
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На основу члана 58. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) 
и члана 76. став 3. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка" бр. 24/2013 - пречишћен 
текст), а у вези са чланом 16. став 1. Од-
луке о организацији Општинске управе 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ бр. 2/2009 и 19/2010), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 15. ок-
тобра 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу помоћника 

председника Општине за развој 
месних заједница

I

Поставља се ГОВЕДАРИЦА СТА-
НИСЛАВА, дипломирани економиста из 
Бачке Паланке, за помоћника председни-
ка Општине за развој месних заједница 
(у даљем тексту: помоћник председника 
Општине).

II

Помоћник председника Општи-
не за развој месних заједница покреће 
иницијативу за решавање питања веза-
них за рад месних заједница, предлаже 
израду пројеката за унапређење и развој 
месних заједница, даје мишљење у вези 
са питањима која су од значаја за развој 
месних заједница и других облика месне 
самоуправе, анализира стање у области 
месне самоуправе, обавља и друге по-
слове из области за коју је постављен по 
налогу Председника општине. 

III

Помоћник председника Општине 
поставља се на период од четири године 
и може бити разрешен пре истека време-
на на које је постављен.

IV

Помоћник председника Општи-
не поставља се у Општинској управи 
Општине Бачка Паланка, почев од 15. 
октобра 2015. године.

Помоћник председника Општине 
остварује права, обавезе и одоворности 
из рада и по основу рада у складу са за-
коном и другим прописима којима се ре-
гулишу права, обавезе и одговорности 
запослених у јединицама локалне само-
управе.

Помоћник председника Општине 
остварује права, обавезе и одговорности 
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из става 2. као постављено лице, у скла-
ду са законом.

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П Р Е Д С Е Д Н И К
Број: I-119-79/2015
15. октобра  2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 61. Став 7. За-
кона о буџетском систему („Сл.гласник 
РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон) и 
члана 17. Одлуке о буџету Општине Ба-
чка Паланка за 2015. годину („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
40/2014 и 22/2015), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2015. годину раздео 3, глава 3.12 Ус-
танова Културни центар, функционална 
класификација 820, позиција 160, еко-
номска класификација 425 „Текуће по-
правке и одржавање“  умањује се у из-
носу од 200.000 динара, а за  исти износ  
поваћава се апропријација у разделу 3, 
глава 3.12 Установа културни центар, 

функционална класификација 820, пози-
ција 168 , економска класификација 424 
„Специјализоване услуге“. 

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2015. годину раздео 3, глава 3.07 Штаб за 
ванредне ситуације, функционална кла-
сификација 360, позиција 98, економска 
класификација 426 „Материјал“  умањује 
се у износу од 150.000 динара, а за  исти 
износ  поваћава се апропријација у раз-
делу 3, глава 3.10 Информисање, функ-
ционална класификација 830, позиција 
134 , економска класификација 423 „Ус-
луге по уговору“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2015. годину раздео 3, глава 3.07 Штаб 
за ванредне ситуације, функционална 
класификација 360, позиција 97, економ-
ска класификација 426 „Текуће поправке 
и одржавање“  умањује се у износу од 
100.000 динара, а за  исти износ  поваћа-
ва се апропријација у разделу 3, глава 
3.10 Информисање, функционална кла-
сификација 830, позиција 134 , економска 
класификација 423 „Услуге по уговору“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2015. годину раздео 3, глава 3.07 Штаб за 
ванредне ситуације, функционална кла-
сификација 360, позиција 99, економска 
класификација 512 „Машине и опрема“  
умањује се у износу од 100.000 динара, а 
за  исти износ  поваћава се апропријација 
у разделу 3, глава 3.10 Информисање, 
функционална класификација 830, пози-
ција 134 , економска класификација 423 
„Услуге по уговору“.

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2015. годину раздео 1, глава 1.01 
Скупштина општине, функционална 
класификација 110, позиција 8, економ-
ска класификација 423 „ Услуге по уго-
вору- радна тела и комисије“ умањује се 



4 страна - Број 1/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        28. јануар 2016. године

у износу од 400.000 динара, а за  исти из-
нос  поваћава се апропријација у разделу 
1, глава 1.01 Скупштина општине, функ-
ционална класификација 110, позиција 6, 
економска класификација 423 „Услуге по 
уговору“. 

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Па-
ланка за 2015. годину раздео 3, глава 
3.01 Општинска управа, функционална 
класификација 130, позиција 43, еко-
номска класификација 541 Земљиште 
умањује се у износу од  1.500.000 дина-
ра, а за износ од 828.000 динара повећа-
ва се апропријација у разделу 2, глава 
2.01 Председник општине и Општинско 
веће, функционална класификација 111, 
позиција 14, економска класификација 
411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них; за износ од 148.212 динара повећава 
се апропријација у разделу 2, глава 2.01 
Председник општине и Општинско веће, 
функционална класификација 111, пози-
ција 15, економска класификација 412 
Доприноси на терет послодавца; за износ 
од 479.503 динара повећава се апроприја-
ција у разделу 3, глава 3.15 ПУ Младост, 
функционална класификација 911, пози-
ција 210, економска класификација 411 
Плате, додаци и накнаде запослених; за 
износ од 44.285 динара повећава се ап-
ропријација у разделу 3, глава 3.15 ПУ 
Младост, функционална класификација 
911, позиција 211, економска класифика-
ција 412 Доприноси на терет послодавца.

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2015. годину раздео 3, глава 3.01 
Општинска управа, функционална кла-
сификација 130, позиција 35, економска 
класификација 426 Материјал умањује 
се у износу од  1.000.000 динара, а за 
исти износ   повећава се апропријација у 
разделу 3, глава 3.01 Општинска управа, 
функционална класификација 130, пози-
ција 24, економска класификација 411 
Плате, додаци и накнаде запослених.

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2015. годину раздео 3, глава 3.01 
Општинска управа, функционална кла-
сификација 130, позиција 36, економ-
ска класификација 465 Остале дотације 
и трансфери, умањује се у износу од  
220.546 динара, а за  износ од 179.000 
динара  повећава се апропријација у раз-
делу 3, глава 3.01 Општинска управа, 
функционална класификација 130, пози-
ција 25, економска класификација 412 
Доприноси на терет послодавца; за износ 
од 41.546 динара повећава се апроприја-
ција у разделу 3, глава 3.15 ПУ Младост, 
функционална класификација 911, пози-
ција 211, економска класификација 412 
Доприноси на терет послодавца.

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2015. годину раздео 3, глава 3.01 
Општинска управа, функционална кла-
сификација 130, позиција 34, економ-
ска класификација 425 Текуће поправ-
ке и одржавање умањује се у износу од  
700.000 динара, а за износ од 250.000 ди-
нара  поваћава се апропријација у разде-
лу 3, глава 3.10 Информисање, функцио-
нална класификација 830, позиција 134, 
економска класификација 423 „Услуге 
по уговору“; за износ од 450.000 динара 
повећава се апропријација у разделу 3, 
глава 3.01 Општинска управа, функцио-
нална класификација  130, позиција 30, 
економска класификација 421 Стални 
трошак.

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".
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-3/2015-528
24. децембар 2015. године 
Бачка Паланкa

Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.

4

На основу члана 44. тачка 5. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 
83/2014-др. закон), члана 58. тачка 5.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2003-пречишћен текст), председник 
Општине дана 6. jануара 2016. године, 
донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Радне групе за 
координацију активности у 

поступку формирања локалне 
акционе групе руралног подручја 

општине Бачка Паланка и 
координацију процеса израде 
Стратегије руралног развоја 

општине Бачка Паланка

I

Образује се Радна група за коор-
динацију активности у поступку форми-
рања локалне акционе групе руралног 
подручја општине Бачка Паланка и коор-
динацију процеса израде Стратегије ру-
ралног развоја општине Бачка Паланка 
(у даљем тексту: Радна група).

II

У Радну групу  се именују:

 - СРЂАН ВЕЗМАР, директор 
Регионалне развојне агенције 
Бачка из Новог Сада,

 - МИЛАН ЗУБИЋ, члан 
Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка задужен за област 
пољопривреде,

 - ЗОРАН ЈОВИЧИН, члан 
Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка задужен за област 
туризма,

 - СЛАЂАНА СТУПАР, дирек-
тор Центра за социјални рад 
Општине Бачка Паланка,

 - ДРАЖЕН ЈАРИЋ, директор 
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка,

 - БРАНИСЛАВ ШУШНИЦА, 
директор ЈП „Дирекција за из-
градњу општине Бачка Палан-
ка“,

 - ЈОВАН ЗАРУПСКИ, председ-
ник Фонда за развој пољопри-
вреде општине Бачка Паланка

 - РАДЕ ВУЈИЧИЋ, за секретара

НАПОМЕНА: Председник и заме-
ник председника ће бити именовани на 
конститутивној седници

III

Радна група ће бити задужена за 
следеће активности:

 - израда методологије рада,  

 - мапирање и анкетирање по-
тенцијалних актера на локал-
ном нивоу, 

 - координација између свих ак-
тера у процесу формирања Ло-
калне акционе групе руралног 
подручја општине Бачка Па-
ланка, 
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 - израда предлога за формирање 
ЛЕАДЕР  Локалне акцио-
не групе руралног подручја 
општине Бачка Паланка, 

 - координација процеса потпи-
сивања споразума о сарадњи и 
разумевању између актера Ло-
калне акционе групе, 

 - развој и координација процеса 
израде локалне развојне стра-
тегије за одрживи рурални 
развој,

 - остали послови на планирању 
и координацији активности 
на припреми оквира за ко-
ришћење средстава из ИПАРД 
фонда Европске уније.

IV

Административне послове за пот-
ребе радне групе обављаће и надлежне 
организационе јединице локалне самоу-
праве.

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2016-1
6. јануар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

5 

На основу члана 58. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 

(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 24/2013-пречишћен текст), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 14. 
јануара 2016. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању 

председника и члана Комисије за 
финансирање пројеката удружења 

грађана

I

Разрешава се МИРОСЛАВ 
БЕЉАНСКИ дужности председника Ко-
мисије за финансирање пројекта удру-
жења грађана и ЂОРЂЕ ШТАНГЛ члана 
Комисије за финансирање пројекта удру-
жења грађана.

II

Именују се ЂОРЂЕ ШТАНГЛ за 
председника  Комисије за финансирање 
пројекта удружења грађана и ЉИЉАНА 
БОШЊАК за члана Комисије за финан-
сирање пројекта удружења грађана.

III

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2016-2
14. jануар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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6

На основу члана 58. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013-пречишћен текст),), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 14. јануара 2016. године, донео је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана 

Комисије за област туризма, 
екологије и заштите животне 

средине

I

Разрешава се ГОРДАНА ХОЛОК 
дужности члана Комисије за област ту-
ризма, екологије и заштите животне сре-
дине.

II

Именују се ДРАГАНА ВРАЊЕШ 
за члана Комисије за област туризма, 
екологије и заштите животне средине.

III

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2016-3
14. јануар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.

7
На основу члана 52. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 70. и члана 
108. став 3. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 24/2013-пречишћен текст), 
начелник Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, дана 29. децембра 2015. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за 
спровођење Закона о начину 

одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору 

I

Образује се Радна група за спро-
вођење Закона о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном 
сектору (у даљем тексту: Радна група), у 
следећем саставу: 

1. МИЛЕ КОЛАР, дипл. правник, 
председник

2. ДУБРАВКА ЖИВИЋ, дипл. 
правник, члан 

3. РАДА РАЈБЕР, дипл. правник, 
члан 

4. РАЈКА ПОЈУЖИНА, дипл. 
правник, члан

5. БОЈКА ЈОВИЦКИ, дипл. пра-
вник, члан 

6. ЗОРИЦА КНЕЖЕВИЋ, дипл. 
правник, члан.

II

Задатак Радне групе је да пре-
дузме и координира активности у циљу 
припреме и израде Нацрта одлуке о мак-
сималном броју запослених на неодређе-
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но време у организационим облицима 
система локалне самоуправе Општине 
Бачка Паланка, у законом прописаном 
року и да текст Нацрта одлуке достави 
Општинском већу Општине Бачка Па-
ланка на разматрање.

Основ израде Нацрта одлуке о 
максималном броју запослених на не-
одређено време у организационим об-
лицима система локалне самоуправе 
Општине Бачка Паланка је Закон о на-
чину одређивања максималног броја за-
послених у јавном сектору.

Радна група по налогу начелника 
Општинске управе обавља и друге по-
слове.

III

Радна група ће се придржавати 
препорука Министарства државне упра-
ве и локалне самоуправе и позитивних 
прописа који уређују материју запошља-
вања и максимални број запослених у 
јавној управи. 

Председник Радне групе је дужан 
да на захтев начелника Општинске упра-
ве доставља Извештај о извршеним зада-
цима Радне групе. 

IV

Радна група ће радити у седница-
ма којима председава председник Радне 
групе.

Стручне и административно-
техничке послове за потребе Радне групе 
обављаће Општинска управа Општине 
Бачка Паланка.

V

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

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: IV-016-5/2015-97
29. децембaр 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Начелник
 Општинске управе

Општине Бачка Паланка,
Лука Станић,  с.р.

____

На основу члана 11. Одлуке о  обја-
вљивању општинских  прописа и других 
аката („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 4/2015), даје се

И  С  П  Р  А  В  К  А
Одлуке о праву на бесплатну 

ужину социјално угроженој деци у 
основним школама 

I

У Одлуци о праву на бесплат-
ну ужину социјално угроженој деци у 
основним школама („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 32/2015), 
врши се исправка техничке грешке у ну-
мерацији и тексту члана 9. тако да гласи:

„Члан 9.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о праву на бес-
платну ужину социјално угроженој деци 
у основним школама („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 4/2015 и 
23/2015).“

II

У Одлуци о праву на бесплат-
ну ужину социјално угроженој деци у 
основним школама („Службени лист 



28. јануар 2016. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 1/2016 - страна 9  

Општине Бачка Паланка“ број 32/2015), 
врши се исправка техничке грешке у ну-
мерацији  тако да члан 9. постаје  члан 10.

II

Ову исправку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

УРЕДНИШТВО
„ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“
Број: II-06-2- /2016-1
јануар 2016. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Уредништво
„Службеног листа Општине

Бачка Паланка“
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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 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
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