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На основу члана 66.  став 1. тачка 

11. Статута Oпштине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 02/2010) и 
члана 12. Правилника о нормативима и 
стандардима за обављање послова помоћи 
у кући и кућне неге и критеријумима и 
мерилима за утврђивање цена услуга и 
учешћу корисника и његових сродника 
у трошковима помоћи у кући и кућне 
неге („Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 14/2009), Општинско веће 
општине Бачка Паланка на 8. седници, 
одржаној дана 16. новембра 2012. године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању цене услуга помоћи у 

кући и кућне неге по једном сату

I

Овим решењем утврђује се цена 
услуге помоћи у кући у износу 240,00 
динара по сату и цена услуге кућне неге 
у износу 297,00 динара по сату.

II

Корекција цена вршиће се на 
предлог Управног одбора Геронтолош-
ког центра, а у складу са кретањем цена 
трошкова живота и у случају промене 
основице за обрачун плата запослених, 
сходно одредбама Правилника о норма-

тивима и стандардима за обављање по-
слова помоћи у кући и кућне неге и кри-
теријумима и мерилима за утврђивање 
цена услуга и учешћу корисника и ње-
гових сродника у трошковима помоћи у 
кући и кућне неге.

III

Цена услуга помоћи у кући и кућ-
не неге из тачке I овог решења примењи-
ваће се од 01. 11. 2012. године.

IV

Ступањем на снагу овог решења 
престаје да важи Решење број: III-561-
2/2012 од 09. јула 2012. године. 

V

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-137/2012
16. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа

Општине Бачка Паланка,
Бојан Радман,с.р.

SLU@BENI LIST
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На основу члана 59. став 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007), 
члана 66. став 1. тачка 8, члана 78. став 2. 
и члана 109. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка на својој 10. седници, одржаној дана 
23. новембра 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Правилник о изменама 

Правилника о унутрашњем 
уређењу  и систематизацији радних 

места Општинске управе
 Општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама Правилника о унутрашњем 
уређењу и  систематизацији радних мес-
та Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, који је донео начелник Општинске 
управе Општине Бачка Паланка,  дана 20. 
новембра 2012. године, под бројем: IV-
110-19/2012. 

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-20/2012
23. новембaр 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р. 
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На основу члана 59. и члана 109. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2008 и 2/2010), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 29. ок-
тобра 2012. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању 

председника и чланова 
Комисије за спровођење циклуса 

доквалификације избеглих, 
прогнаних и интерно расељених 

лица са пребивалиштем на 
територији Општине Бачка 

Паланка

I 

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова Комисије за спровођење 
циклуса доквалификације избеглих, 
прогнаних и интерно расељених лица са 
пребивалиштем на територији Општине 
Бачка Паланка, и то:

1. ЈЕЛЕНА КУЗМАНОВИЋ,  
председник, 

2. ТАТЈАНА  КУКОЉ, члан,

3. ИВАНА  РАДИШИЋ, члан, 

II 

У Комисију за спровођење циклу-
са доквалификације избеглих, прогнаних 
и интерно расељених лица са пребива-
лиштем на територији Општине Бачка 
Паланка именују се:

1. ЗОРИЦА  КНЕЖЕВИЋ, 

      председник,

2.  ДРАГАН  ПЕРИЋ ,члан,

3. ДРАГАНА  ЧИКОШ, члан.
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III 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-020-2/2012-30
 29. октобaр 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бојан Радман,с.р.
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На основу члана 59. тачка 8. и 
члана 109. став 2 Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 15/2010), 
председник Општине Бачка Паланка  да-
на 07. новембра 2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о 

образовању Комисије
за социјална питања

I

Овим решењем се ставља ван сна-
ге Решење о образовању Комисије за со-
цијална питања број I-119-219/2010 од 13. 
јула 2010. године, објављено у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“ број 
17/2010, Решење о разрешењу и имено-
вању чланова Комисије за социјална пи-
тања Општине Бачка Паланка број I-119-
74/2011 од 18. новембра 2011. године, 
објављено у „Службеном листу Општине 
Бачка Паланка“ број 32/2011 и Решење о 
разрешењу и именовању чланова Коми-
сије за социјална питања Општине Бачка 
Паланка број I-020-2/2012-1 од 07. феб-

руара 2012. године, објављено у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“ 
број 3/2012.

II

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

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:I-020-2/2012-39
07. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бојан Радман, с.р.
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На основу члана 59. тачка 8. и 
члана 109. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010) 
и члана 1. став 1. тачка 1. Одлуке о та-
рифама за накнаду штете по предлозима 
за мирно решавање спорова („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
32/2012), председник Општине Бачка 
Паланка, дана 13. новембра 2012. године, 
донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

утврђивање висине накнаде 
штете од уједа паса луталица  и 

именовању њених чланова 

I

Образује се Комисија за утврђи-
вање висине накнаде штете од уједа паса 
луталица  (у даљем тексту: Комисија) у 
циљу утврђивања висине накнаде штете 
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настале услед уједа мачака и паса лутали-
ца.

II

У Комисију се именују:

1. ОЛГА ПАЛИШАШКИ, општин-
ски јавни правобранилац

2. МИЛЕ КОЛАР, заменик начел-
никa Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка

3. ДР ЛИБУШЕ БЛАГОЈЕВИЋ ЈУ-
РИЦА, судски вештак.  

III

Комисија ће утврдити висину накна-
де штете настале услед уједа мачака и паса 
луталица према тарифи одређеној Одлуком 
о тарифама за накнаду штете по предлози-
ма за мирно решавање спорова.   

IV

Чланови Комисије ће се састајати 
по потреби и радити волонтерски, изузев 
лекара, судског вештака, који има право 
на дневницу у висини износа који примају 
чланови других комисија према Општин-
ској одлуци о накнадама и наградама за рад 
чланова радних тела органа Општине.    

 V

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-020-2/2012-36
 13. новембaр 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бојан Радман, с.р.
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На основу члана 59. тачка 8. и чла-
на 109. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 17/2008 и 2/2010) и члана 1. 
став 1. тачка 2. Одлуке о тарифама за нак-
наду штете по предлозима за мирно реша-
вање спорова („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 32/2012), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 22. новем-
бра 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

утврђивање висине накнаде штете 
код помора стоке због напада  паса 

луталица и именовању њених 
чланова 

I

Образује се Комисија за утврђивање 
висине накнаде штете код помора стоке 
због напада  паса луталица (у даљем текс-
ту: Комисија) у циљу утврђивања висине 
накнаде штете настале услед помора стоке 
због напада паса луталица.

II

У Комисију се именују:

1. ОЛГА  ПАЛИШАШКИ, општин-
ски јавни правобранилац

2. МИЛЕ  КОЛАР, заменик начел-
никa Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка

3. УРОШ  ИСАКОВ, ветеринарски 
инспектор.  

III

Комисија има задатак да утврди ви-
сину накнаде штете настале код помора 
стоке због напада паса луталица према та-
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рифи одређеној Одлуком о тарифама за 
накнаду штете по предлозима за мирно 
решавање спорова.   

IV

Чланови Комисије ће се састајати 
по потреби и радити волонтерски, изу-
зев ветеринарског инспектора, који има 
право на дневницу у висини износа који 
примају чланови других комисија према 
Општинској одлуци о накнадама и награ-
дама за рад чланова радних тела органа 
Општине.    

V

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА    
Број: I-020-2/2012-37
22. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бојан Радман, с.р.



1352 страна - Број 33/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       23. новембар 2012. године



23. новембар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 33/2012 - страна 1353  



1354 страна - Број 33/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       23. новембар 2012. године

218 РЕШЕЊЕ о утврђивању цене 
услуга помоћи у кући и кућне неге 
по једном сату ........................................  1347
219 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњем уређењу  и систематизацији 
радних места Општинске управе 
Општине Бачка Паланка .......................  1348

220 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању 
председника и чланова Комисије за 
спровођење циклуса доквалификације 
избеглих, прогнаних и интерно расељених 
лица са пребивалиштем на територији 
Општине Бачка Паланка .......................  1348
221 РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге 
решења о образовању Комисије за 
социјална питања ...................................  1349
222 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије 
за утврђивање висине накнаде штете од 
уједа паса луталица  и именовању 
њених чланова  ......................................  1349
223 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије 
за утврђивање висине накнаде штете код 
помора стоке због напада  паса 
луталица и именовању 
њених чланова .......................................  1350

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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ


