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На основу члана 100. Закона о заш-
тити животне средине („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 135/2004, 
36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 
43/2011 - одлука УС и 14/2016), члана 
6. Одлуке о буџетском фонду за заш-
титу животне средине Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 26/2009) и саглас-
ности Министарства заштите животне 
средине Републике Србије, број 401-
00-00144/2017 од 02. новембра 2017. 
године, Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 70. седници, одржаној 
дана 20. новембра 2017. године, донело је 

П Р О Г Р А М
о изменама и допунама Програма 
коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине 
за 2017. годину

Члан 1.

У Програму коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2017. годину, објављеном 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, број 4/2017, тачка 2. мења се и 
гласи:

„За реализацију Програма пла-
нирају се средства остварена у износу 
од 35.900.000,00 динара  која су буџе-
том Општине Бачка Паланка - Буџетски 

фонд за заштиту животне средине, рас-
поређена на следећи начин:     

1. Услуге по уговору 9.600.000,00
2. Специјализоване услуге 10.400.000,00 

3. Текуће поправке и 
одржавање 500.000,00

4. Материјал 4.400.000,00

5. Зграде и грађевински 
објекти 11.000.000,00

УКУПНО: 35.900.000,00
„

Члан 2.
У Програму коришћења средстава 

буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2017. годину, у тачки 3. став 1. 
у табеларном приказу мењају се следеће 
ставке:

 - „ - услуге науке (стручна усавр-
шавања, семинари у вези заш-
тите животне средине)   
      200.000,00

 - едукација становништва-
деце (трибине у вези заштите 
животне средине, обилазак 
школа и вртића)       200.000,00

 - организација сајма цвећа и 
органских производа   
               200.000,00 “

док се износ ставке под називом 
„Укупно“ мења и гласи:   „ 9.600.000,00 
динара“.

У Програму коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2017. годину, у тачки 3. став 2. 



2774 страна - Број 34/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        27. новембар  2017. године

у табеларном приказу мењају се следеће 
ставке:

 - „ - мониторинг градског зеле-
нила      200.000,00

 - активности везане за импле-
ментацију локалног акционог 
плана управљања отпадом 
(чишћење, санација, рекул-
тивација постојећих смет-
лишта и комунално опремање 
општине)           3.500.000,00

 - ревитализација и одржавање 
постојећих засада и зелених 
површина                                3.700.000,00

 - израда елабората енергетске 
ефикасности у циљу утврђи-
вања мера енергетске ефикас-
ности објеката јавне намене 
ради повећања енергетске ефи-
касности у сектору потрошње 
енергије                    400.000,00

 - израда енергетских пасоша за 
објекте јавне намене у циљу 
заштите животне средине 
смањењем употребе необно-
вљивих врста енергије и одр-
живом експлоатацијом обно-
вљивих ограничених врста 
енергије                     400.000,00“ 

Ставке под називом:

 - „ - мерење квалитета ваздуха  
       350.000,00

 - мерење квалитета земљишта 
         50.000,00“

се бришу, док се износ ставке 
под називом „Укупно“ мења и гласи:   
„10.400.000,00“.

У Програму коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2017. годину, у тачки 3. у 
ставу 4. у табелараном приказу брише се 
ставка:

 - „ - набавка еколошких кеса за 
селекцију и разврставање отп
ада                                                  200.000,00“

мења се износ за ставку под нази-
вом: „- набавка осталих материјала за 
очување животне средине (средства 
за прихрањивање биљака, заштитна 
средства за биљке)“ тако да гласи:      
„200.000,00“

и додаје се нова ставка под нази-
вом:

 - „ - набавка контејнера за кому-
нални отпад   500.000,00“,

док се износ ставке под називом 
„Укупно“ мења и гласи:   „4.400.000,00“

У Програму коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2017. годину, у тачки 3. став 
5. се брише.

У Програму коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2017. годину, у тачки 3. у ставу 
6. у  таблераном приказу мења се редни 
број тако да гласи: „5“, док се ставка: 

 - „ - заштита природних вред-
ности и унапређење подручја 
са природним својствима у 
блоку 95    2.000.000,00“  брише. 

Износ постојеће ставке под 
називом „Укупно“ мења и гласи:   
„11.000.000,00“.

Члан 3.

Све остале одредбе Програма 
коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2017. 
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 4/2017) остају на снази.

Члан 4.

Овај Програм објавити у „Служ-
беном 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-40-97/2017
20. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, 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, 6/2015 и 8/2017) 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 70. седници, 
одржаној дана 20. новембра 2017. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 

Савета Mесне заједнице „Нештин“ 
Нештин о финансирању једног 
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 
„Нештин“ Нештин на својој 12. седници, 
одржаној дана 13. новембра 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-40-102/2017
20. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Службени гла-
сник Републике Србије“, 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/16) и 
члана 16. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2017. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
38/2016, 7/2017, 23/2017 и 29/2017), пред-
седник Општине Бачка Паланка  дана 22. 
новембра 2017. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2017. годину раздео 4, глава 4.01 
Општинска управа, функционална кла-
сификација 630, позиција 176,  економ-
ска класификација 451 „Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама“ умањује се у износу од 
1.425.000 динара, а за износ од 1.170.000 
динара повећава се апропријација у раз-
делу 4, глава 4.01 Општинска управа, 
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функционална класификација 510, пози-
ција 172, економска класификација 424 
„Специјализоване услуге-Одржавање 
чистоће на објектима јавне намене“, а 
за износ од 255.000 динара повећава се 
апропријација у разделу 4, глава 4.01 
Општинска управа, функционална кла-
сификација 540, позиција 173, економска 
класификација 424 „Специјализоване 
услуге-Зоохигијена“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2017. годину раздео 4, глава 4.01 
Општинска управа, функционална кла-
сификација 620, позиција 177,  економ-
ска класификација 451 „Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама“ умањује се у износу од 
395.000 динара, а за исти износ повећава 
се апропријација у разделу 4, глава 4.01 
Општинска управа, функционална кла-
сификација 540, позиција 173, економска 
класификација 424 „Специјализоване 
услуге-Зоохигијена“.

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

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: I-40-1/2017-976
22. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. Став 7. Закона 
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, 68/2015-др.закон, 
103/2015 и 99/16) и члана 16. Одлуке о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2017. 
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 38/2016, 7/2017, 23/2017 и 
29/2017), Председник Општине Бачка 
Паланка  дана 22. новембра 2017. године, 
донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2017. годину раздео 4, глава 4.02 Биб-
лиотека „Вељко Петровић“, функцио-
нална класификација 820, позиција 225,  
економска класификација 421 „Стални 
трошкови“ умањује се у износу од 53.000 
динара, а за исти износ повећава се апро-
пријација у разделу 4, глава 4.02 Биб-
лиотека „Вељко Петровић“, функцио-
нална класификација 820, позиција 233, 
економска класификација 515 „Немате-
ријална имовина“.

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

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: I-40-1/2017-977
22. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, 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, 68/15-др.закон, 103/15 
и 99/16),   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 2017. годину, 
до истека фискалне године пренета 
директним и индиректним корисницима 
буџетских средстава, а нису утрошена у 
тој фискалној години. 

Члан 2.

Повраћај неутрошених сред-
става из члана 1. овог правилника, врше 
директни и индиректни корисници 
буџетских 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 обра-
сцу СВС – Спецификација враћених 
буџетских средстава.

Корисници буџетских средстава 
Општине Бачка Паланка одговорни су 

за истинитост и тачност исказаних пода-
така у Обрасцу СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава.

Члан 3.

Индиректни корисници буџет-
ских средстава достављају директним 
корисницима спецификације враћених 
буџетских средстава, која су им пре-
нета на подрачун за редовну делатност 
према разделима, односно главама, 
односно функцијама, односно главним 
програмима, на   Обрасцу СВС -  Спе-
цификација враћених буџетских сред-
става, најкасније до 10. јануара наредне 
фискалне године. 

Уколико су средства индирект-
ним корисницима буџетских средстава 
пренета са опредељених апропријација 
два или више директних корисника 
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 
издатака за претходну фискалну годину 
за индиректне кориснике којима су пре-
нели 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 
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који након истека фискалне године нису 
у систему консолидованог рачуна тре-
зора Општине Бачка Паланка. 

Члан 5.

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к  
Број: I-401-39/2017
24. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, 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:
Економска 

класификација ОПИС Износ

1. 2. 3.

УКУПНО:

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири 
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 број:                                                    

        ______________________
         Потпис
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На основу члана 44. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 др. 
закон), члана 58. став 1. тачка 5. и члана 
108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка”, број 24/2013 - пре-
чишћен текст) председник Општине 
Бачка Паланка, дана 27. новембра 2017. 
године, донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању  Комисије за процену 
штете од елементарних непогода на 
грађевинским објектима Општине 

Бачка Паланка 

I

Образује се Комисија за процену 
штете од елементарних непогода на 
грађевинским објектима Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Комисија).   

II

У Комисију се именују: 

1. ТОДОР ЧУЛИЋ, председник

2. ИВАНА БАСТАЈИЋ, члан

3. СНЕЖАНА САРАЧ, члан 

4. ЂОРЂЕ РАДОВИЋ, члан

5. ЗОРАН БАЋИНА, члан.

III

Задатак чланова Комисије је да 
обавља послове око процене штете нас-
тале на грађевинским објектима услед 
елементарних непогода, стара се о при-
мени методологије за процену штете и 

израђује збирни извештај који предају 
надлежним органима.

IV

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе комисије обављаће 
Одељење за привреду Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

V

Члановима Комисије припада 
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке 
о накнадама и наградама за рад одбор-
ника Скупштине општине, заменика 
председника Скупштине општине, чла-
нове Општинског већа и чланове радних 
тела органа општине („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 36/2014, 
30/2015 и 16/2016). 

VI

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење о образовању 
Комисије за процену штете од елемен-
тарних непогода на грађевинским објек-
тима Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
9/2006, 23/2011, 15/2013 и 14/2014).

VII

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-020-4/2017-42
27. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општина Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.



27. новембар 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 34/2017 - страна 2781  



2782 страна - Број 34/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        27. новембар  2017. године



27. новембар 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 34/2017 - страна 2783  



2784 страна - Број 34/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        27. новембар  2017. године

296  ПРОГРАМ о изменама и допунама 
Програма коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине   
за 2017. годину .......................................  2773
297 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку Савета Mесне заједнице „Нештин“ 
Нештин о финансирању једног  
запосленог средствима буџета  
Општине Бачка Паланка .......................  2775

298  РЕШЕЊЕ  о промени апропријације .....
..................................................................  2775
299  РЕШЕЊЕ о промени апропријације ......
..................................................................  2776
300  ПРАВИЛНИК о начину и поступку 
преноса неутрошених буџетских средстава 
Општине Бачка Паланка на рачун  
извршење буџета Општине  
Бачка Паланка ........................................  2777
301 Р Е Ш Е Њ Е о образовању  Комисије за 
процену штете од елементарних непогода 
на грађевинским објектима Општине   
Бачка Паланка ........................................  2780

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. 
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