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На основу члана 59. став 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 65, члана 
77. став 2. и члана 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 
143. седници, одржаној дана 15. децембра 
2015. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места Општинске управе Општине 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, који је донео 
начелник Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, дана 14. децембра 2015. 
године, под бројем IV-110-18/2015.

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-110-19/2015 
15. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.
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На основу члана 74. Закона о ло-
калној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007 и 
83/2014 - др.закон), члана 65. тачка 15. и 
члана 108. став 2. Статута Општине Ба-
чка 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 и 6/2015) 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 143. седници, одр-
жаној дана 15. децембра 2015. године, до-
нело је 

SLU@BENI LIST
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Силбаш“ 
Силбаш 

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Силбаш“, коју је Савет Месне 
заједнице „Силбаш“ донео на својој сед-
ници, одржаној дана 28. септембра 2015. 
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-010-7/2015
15. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,  
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 
108/2013, 142/14 и 68/15), председник 
Општине Бачка Паланка, доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса 

неутрошених буџетских средстава 
Општине Бачка Паланка на рачун 

извршење буџета Општине  
Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Правилником ближе се 
уређује начин утврђивања износа и пос-
тупак враћања неутрошених средстава 
која су у складу са Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2015. годину, 
до истека фискалне године пренета ди-
ректним и индиректним корисницима 
буџетских средстава, а нису утрошена у 
тој фискалној години. 

Члан 2.

Повраћај неутрошених средстава 
из члана 1. овог правилника, врше ди-
ректни и индиректни корисници буџет-
ских средстава Општине Бачка Паланка 
до истека фискалне године, закључно 
са 31. децембром, на рачун – Извршење 
буџета Општине Бачка Паланка, број 
840-80640-29. 

Износ неутрошених средстава за 
повраћај из члана 1. исказује се на об-
расцу СВС – Спецификација враћених 
буџетских средстава.

Корисници буџетских средстава 
Општине Бачка Паланка одговорни су 
за истинитост и тачност исказаних по-
датака у Обрасцу СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава.

Члан 3.

Индиректни корисници буџет-
ских средстава достављају директним 
корисницима спецификације враћених 
буџетских средстава, која су им пренета 
на подрачун за редовну делатност пре-
ма разделима, односно главама, односно 
функцијама, односно главним програ-
мима, на Обрасцу СВС - Спецификација 
враћених буџетских средстава, најкас-
није до 10. јануара наредне фискалне го-
дине. 

Уколико су средства индирект-
ним корисницима буџетских средста-
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ва пренета са опредељених апроприја-
ција два или више директних корисни-
ка буџетских средстава у обавези су да 
доставе Обрасце СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава за сваког 
директног корисника по јединственом 
броју буџетског корисника.  

На основу извршених уплата и 
достављених образаца из става 1. овог 
члана директни корисници буџетских 
средстава у систему извршења буџета 
до 20. јануара наредне фискалне године 
врши корекцију трансфера расхода и из-
датака за претходну фискалну годину за 
индиректне кориснике којима су прене-
ли средства.

Образац СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава одштам-
пан је уз овај правлник и чини његов 
саставни део.

Члан 4.

Одредбе овог правилника при-
мењују се и на кориснике буџетских 
средстава који су неутрошена средства 
пренели до истека фискалне године, а 
који након истека фискалне године нису 
у систему консолидованог рачуна трезо-
ра Општине Бачка Паланка. 

Члан 5.

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-401-41/2015
7. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Председник општине
Александар Ђедовац, с.р.
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Образац СВС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства _________________________
Седиште___________________________ адреса __________________________________
ПИБ_____________________ МБ ____________________ ЈББК ____________________
Назив директног корисника буџетских средтава који је пренео средства: (*) 
__________________________
_____________________________________________ ЈББК ________________________
 * у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)

Раздео/глава __________ функција __________ главни програм ____________________

Спецификација враћених буџетских средстава:

Економскакласи-
фикација ОПИС Износ

1. 2. 3.

УКУПНО:

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно че-
тири шифре без узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на 
потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.

Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.

___________________________
                                   М.П.                              Име и презиме одговорног лица
                                                                                  (штампаним словима)

Број:  
Место и датум:                                                    

  
______________________

                                                                                                 Потпис
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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 2016. годину („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
40/2015 и 22/2015), pредседник Општине 
Бачка Паланка,  доноси:

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације
 

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2015. годину раздео 3, глава 3.03 Со-
цијалне помоћи, функционална класи-
фикација 090, позиција 63, економска 
класификација 463 „ЦСР-остале дота-
ције и трансфери 465“, умањује се у из-
носу од 54.134,47 динара, а за  исти износ  
поваћава се апропријација у разделу 3, 
глава 3.03 Социјалне помоћи, функцио-
нална класификација 090, позиција 61, 
економска класификација 463 „ЦСР- за-
раде запослених 411“. 

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2015. годину раздео 3, глава 3.03 Социјал-
не помоћи,  функционална класифика-
ција 090, позиција 66, економска класи-
фикација 463 „ЦСР- породично савето-
валиште“, умањује се у износу од 119.841, 
а за  износ од 93.427,22 динара повећава 
се апропријација у разделу  3, глава 3.03 
Социјалне помоћи,  функционална кла-
сификација 090, позиција 61, економска 
класификација 463 „ЦСР- зараде за-
послених 411“; за износ од 26.413,78 дина-
ра повећава се апропријација у разделу  
3, глава 3.03 Социјалне помоћи,  функ-
ционална класификација 090, позиција 

62, економска класификација 463 „ЦСР- 
доприноси послодавца 412“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2015. годину раздео 3, глава 3.03 Со-
цијалне помоћи, функционална класи-
фикација 090, позиција 78, економска 
класификација 472 „Накнаде превоза 
ученика ОШ“, умањује се у износу од 
655.000 динара, а за  исти износ  поваћа-
ва се апропријација у разделу 3, глава 
3.03 Социјалне помоћи, функционална 
класификација 090, позиција 79, економ-
ска класификација 472 „Накнаде превоза 
ученика СШ и студената“. 

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2015. годину раздео 3, глава 3.03 Со-
цијалне помоћи, функционална класи-
фикација 090, позиција 80, економска 
класификација 472 „Накнаде трошкова 
превоза и смештаја за ометену децу“  
умањује се у износу од 600.000 динара, 
а за  исти износ  поваћава се апроприја-
ција у разделу 3, глава 3.03 Социјалне 
помоћи, функционална класификација 
090, позиција 79, економска класифика-
ција 472 „Накнаде превоза ученика СШ 
и студената“. 

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2015. годину раздео 3, глава 3.09 Средње 
образовање, функционална класифика-
ција 920, позиција 122, економска кла-
сификација 463 „Награде запосленима и 
остали посебни расходи (416)“ умањује 
се у износу од 250.000 динара, а за  исти 
износ  поваћава се апропријација у раз-
делу 3, глава 3.09 Средње образовање“, 
функционална класификација 920, пози-
ција 121 , економска класификација 463 
„Накнаде трошкова за запослене (415)“. 

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2015. годину раздео 3, глава 3.03 Социјал-
не помоћи, функционална класифика-
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ција 090, позиција 74, економска класи-
фикација 423„ Услуге по уговору (лични 
пратиоци деце са сметњљма у развоју)“ 
умањује се у износу од 180.000 динара, 
а за исти износ  поваћава се апроприја-
ција у разделу 3, глава 3.03 Социјалне 
помоћи, функционална класификација 
090, позиција 77, економска класифика-
ција 472 „Накнаде из буџета-свако рође-
но дете“. 

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 24, економска 
класификација 411 Плате, додаци и нак-
наде запослених умањује се у износу од  
32.950 динара, а за исти износ повећава 
се апропријација у разделу 4, глава 4.01 
Правобранилаштво општине, функцио-
нална класификација 330, позиција 315, 
економска класификација 411 Плате, до-
даци 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 25, економска 
класификација 412 Доприноси на терет 
послодавца умањује се у износу од  5.898 
динара, а за исти износ повећава се ап-
ропријација у разделу 4, глава 4.01 Пра-
вобранилаштво општине, функционална 
класификација 330, позиција 316, еко-
номска 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 36, економ-
ска класификација 465 Остале дотације 
и трансфери умањује се у износу од  
38.024,41 динара, а за исти износ повећа-
ва се апропријација у разделу 2, глава 
2.01 председник Општине и Општинско 

веће, функционална класификација 111, 
позиција 23, економска класификација 
465 Остале дотације и трансфери.

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“.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-3/2015-511
15. децембар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка 
Александра Ђедовац, с.р.
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