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245 РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге 
Решења о давању сагласности ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка на 
поверавање комуналних делатности за 
насељена места Силбаш и Параге,   
ДОО "Драгачи" Силбаш .....................  23
246 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Годишњи план рада Предшколске  
установе "Младост" Бачка Паланка  
за радну 2015/2016 годину .................  23

247 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Анекс Предшколског програма 
Предшколске установе "Младост" Бачка 
Паланка за радну 2015/2016. годину .. 23

248 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Ребаланс Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" Бачка Паланка за 
2015. годину .........................................  23
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249 РЕШЕЊЕ о разрешењу 
вршиоца дужности директора 
Установе:"Културни центар Бачка 
Паланка" Бачка Паланка ..................... 23

250 РЕШЕЊЕ о именовању директора 
Установе: "Културни центар Бачка 
Паланка" Бачка Паланка ....................  23

251 РЕШЕЊЕ о разрешењу директора 
Jавног предузећа "Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка" 
Бачка Паланка .....................................  23

252 РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца 
дужности директора Jавног предузећа 
"Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка" Бачка Паланка ....................  23

253 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника Надзорног 
одбора Јавног предузећа Спортско-
рекреациони центар "Тиквара"   
Бачка Паланка  ....................................  23

254 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" Бачка Паланка  ....  23

255 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника и чланa 
Управног одбора и председника и члана 
Надзорног одбора  Дом здравља" Др 
Младен Стојановић" у  
Бачкој Паланци ....................................  23

256 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Школског одбора 
Основне школе "Здравко Челар" у 
Челареву  ..............................................  23

257 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Школског одбора 
Гимназије "20 октобар" у   
Бачкој Паланци  ..................................  23

258 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању чланова Школског одбора 
ССШ " Др Радовој Увалић" у   
Бачкој Паланци ...................................  23

259 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању заменика члана Општинске 
изборне комисије Бачка Паланка  .....  23
260 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
председника, заменика председника 
и чланова Савета за међунационалне 
односе Општине Бачка Паланка ........  23
261 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
заменика председника Комисије за 
статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине општине  
Бачка Паланка .....................................  23
262 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
члана Комисије за представке и 
предлоге Скупштине општине   
Бачка Паланка .....................................  23
263 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
заменика председника Комисије за 
кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине општине  
Бачка Паланка .....................................  23
289 РЕШЕЊЕ о разрешењу  директора 
Дома здравља "Др Младен Стојановић" 
Бачка Паланка .....................................  30
290 РЕШЕЊЕ о именовању  вршиоца 
дужности директора Дома здравља "Др 
Младен Стојановић" Бачка Паланка .  30
297 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Програм пословања и План инвестиција 
Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" Бачка Паланка   
за 2016. годину ....................................  30
298 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Програм пословања ЈП "Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка"  
Бачка Паланка за 2016. годину ..........  30
299 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Програм пословања и Финансијски план 
Јавног предузећа Спортско-рекреациони 
центар  "Тиквара" Бачка Паланка   
за 2016. годину ....................................  30
311 РЕШЕЊЕ о прибављању 
непокретности у јавну својину Општине 
Бачка Паланка на кат. парц. бр. 4726 КО 
Бачка Паланка - град  ..........................  32
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312 РЕШЕЊЕ о размени непокретности 
у јавној својини Општине Бачка 
Паланка на кат.парц. бр. 228 КО 
Обровац и кат.парц. бр. 365 КО Обровац 
приватна својина Дејановић Жељка из 
Обровца ................................................  32
313 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
планове Скупштине општине   
Бачка Паланка .....................................  32
314 РЕШЕЊЕ о измени Решења о 
образовању општинског Штаба за 
ванредне ситуације и именовању 
чланова општинског Штаба за ванредне 
ситуације ..............................................  32
315 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Школског одбора ОШ 
"Браћа Новаков" у Силбашу ..............  32
316 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Школског одбора 
ОШ "Десанка Максимовић" у   
Бачкој Паланци ...................................  32
317 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Школског одбора 
Техничке школе "9. мај“ у   
Бачкој Паланци  ..................................  32
318 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Школског одбора ОШ 
"Жарко Зрењанин" у Обровцу ...........  32
319 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Уредништва 
"Службени лист Општине    
Бачка Паланка“ ....................................  32
320 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника и члана 
Управног одбора и председника и члана 
Надзорног одбора "Центра за социјални 
рад Општине  Бачка Паланка" у  
Бачкој Паланци ...................................  32
321 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника и члана 
Управног одбора и председника и члана 
Надзорног одбора Установе: “Културни 
центар Бачка Паланка“ у Бачкој 
Паланци ................................................  32
322 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Управног одбора и 
председника и члана Надзорног одбора 
Туристичке организације Општине 
Бачка Паланка у Бачкој Паланци ....... 32

323 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Управног одбора и 
председника Надзорног одбора Народне 
библиотеке "Вељко Петровић" у  
Бачкој Паланци ...................................  32
324 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању чланова Управног одбора 
Предшколске установе "Младост"   
Бачка Паланка .....................................  32
325 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању 
председника и чланова Управног одбора 
и чланова Надзорног одбора Фонда за 
развој пољопривреде Општине   
Бачка Паланка ........................................... 32
326 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању заменика председника и 
чланова Управног одбора и председника 
и члана Надзорног одбора Фонда за 
развој предузетништва Општине   
Бачка Паланка ...................................... 32
327 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Комисије за доделу стипендија 
ученицима и студентима  ...................  32
328 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Комисије за популациону политику .  32
329 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника и чланова  
Комисије за решавање стамбених 
потреба  ................................................  32
330 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини  .........  32
331 РЕШЕЊЕ о разршењу и именовању 
заменика председника и члана Комисије 
за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини  ........... 32

332 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника и члана 
Комисије за враћање утрина и пашњака 
селима на коришћење .........................  32
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333 РЕШЕЊЕ о рзрешењу и именовању 
председника Савета за запошљавање 
Општине  Бачка Паланка ....................  32

334 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању чланова Савета за родну 
 равноправност ....................................  32

335 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању чланова Савета за младе .  32

336 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
председника и члана Савета за 
финансије Скупштине општине Бачка 
Паланка ................................................  32

337 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
председника Савета за урбанизам, 
стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине  Скупштине 
општине Бачка Паланка .....................  32

338 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
члана Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта 
Скупштине општине Бачка Паланка .  32

339 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
председника и члана Комисије за 
привреду  Скупштине општине   
Бачка Паланка .....................................  32

340 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
председника Комисије за друштвене 
делатности  Скупштине општине   
Бачка Паланка .....................................  32

341 РЕШЕЊЕ о разрешењу и избору 
члана Комисије за представке и 
предлоге  Скупштине општине   
Бачка Паланка .....................................  32

342 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
утврђивање статуса покретне имовине 
прибављене у јавну својину Општине 
Бачка Паланка куповином АД "Меркур“  
Бачка Паланка .....................................  32

343 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије 
за спровођење референдума за увођење 
самодоприноса на територији Месне 
заједнице "Гајдобра“ Гајдобра и 
именовању њених чланова .................  32

ПЛАНОВИ
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за 2015.годину ........................................ 3
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169 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта Општине Бачка Паланка ..  14

241 ПРОГРАМ  o измени и допуни 
Програма отуђења и давања у закуп 
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за 2015. годину ....................................  23

291 ПРОГРАМ  о измени и допуни 
Програма отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
у Општини Бачка Паланка за   
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306 ПРОГРАМ РАДА Скупштине 
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предузећа „Радио и телевизија Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка    
за 2014. годину ......................................  6

65 ЗАКЉУЧАК о прихаватању 
Извештаја о раду Правобранилаштва 
Општине Бачка Паланка    
за 2014. годину ......................................  6

66 ЗАКЉУЧАК о прихаватању 
Извештаја о раду и финансијском 
пословању Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Паланка 
за 2014. годину ......................................  6

67 ЗАКЉУЧАК о прихаватању 
Извештаја о раду и финансијском 
пословању Фонда за    развој 
предузетништва Општине Бачка 
Паланка за 2014. годину .......................  6

68 ЗАКЉУЧАК о прихаватању 
Извештаја о пословању Месне заједнице 
„Нова Гајдбора“ Нова Гајдобра   
за 2014. годину ......................................  6

119 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о раду Општинске управе 
Општине Бачка Паланка    
за 2014. годину ....................................  10

120 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о раду Јавног предузећа 
’’Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка’’ Бачка Паланка    
за 2014. годину ....................................  10
121 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о раду и финансијском 
пословању Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка  
за 2014. годину ....................................  10
122 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о раду и финансијског 
извештаја Установе ’’Културни центар 
Бачка Паланка’’ Бачка Паланка  
за 2014. годину ....................................  10
142 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини Општине Бачка Паланка за 
2014. годину .........................................  13
143 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Дунав“ Бачка Паланка  за 
2014. годину .......................................... 13

144 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Братство“ Бачка Паланка  
за 2014. годину ....................................  13

145 ЗАКЉУЧАК о прихватању  
Финансијског извештаја  Месне 
заједнице „Стари град“ Бачка Паланка  
за 2014. годину ....................................  13

146 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Центар“ Бачка Паланка за 
2014. годину .......................................... 13

147 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Карађорђево“ Карађорђево  
за 2014. годину ....................................  13



10 страна              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      31.децембар 2015. године

148 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Товаришево“ Товаришево  
за 2014. годину ..................................... 13

149 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Параге “ Параге  
за 2014. годину ....................................  13

150 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Пивнице“  Пивнице   
за 2014. годину ....................................  13

151 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Силбаш“  Силбаш   
за 2014. годину ....................................  13

152 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Младеново“ Младеново за 
2014. годину .......................................... 13

153 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Деспотово“ Деспотово   
за 2014. годину ..................................... 13

154 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Гајдобра“ Гајдобра  
за 2014. годину ....................................  13

155 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Визић“ Визић за 2014. 
годину ...................................................  13

156 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице „Нештин“ Нештин за 2014. 
годину ...................................................  13

157 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Финансијског извештаја Месне 
заједнице  „Обровац“ Обровац  
за 2014. годину ....................................  13

237 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о извршењу буџета Општине 
Бачка Паланка за период  
јануар – јун 2015. године ....................  23

238 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о раду Фонда за изградњу 
станова солидарности Општине Бачка 
Паланка за 2014. годину .....................  23

239 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о раду АД "Пословно 
производни центар Бачка Паланка" 
Бачка Паланка за 2014. годину ..........  23

240 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о раду Предшколске установе 
"Младост" Бачка Паланка за   
радну 2014/2015 годину .....................  23

287 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о извршењу буџета Општине 
Бачка Паланка за период јануар – 
септембар 2015. године ......................  30

288 ЗАКЉУЧАК о прихватању 
Извештаја о раду Комисије за 
комасацију К.О. Визић за период 
децембар 2014. године - октобар 2015. 
године ..................................................  30

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

РЕШЕЊА
6 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Програм комуналних радова у Бачкој 
Паланци за 2015. годину ......................  2

7 РЕШЕЊЕ о утвђивању накнаде за 
коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини без правног основа 
на територији Општине  
Бачка Паланка .......................................  2

8 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места Јавног 
предузећа Спортско-рекреациони  
центар „Тиквара“ Бачка Паланка ........  2

9 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места Општинске управе 
Општине Бачка Паланка .......................  2



31.децембар 2015. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА     страна 11  

10 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра за 2015. 
годину ..................................................... 2

11 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Деспотово“ Деспотово   
за 2015. годину ........................................ 2

12 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Дунав“ Бачка Паланка  
за 2015. годину .........................................  2

13 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице  
„Визић“ Визић за 2015. годину ..............  2

14 РЕШЕЊЕо давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Карађорђево“ Карађорђево   
за 2015. годину .............................................  2

15 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Братство“ Бачка Паланка    
за 2015. годину .............................................  2

16 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Пивнице“ Пивнице за 2015. годину ...  2

17 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Нештин“ Нештин за 2015. годину ......  2

18 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Стари град“ Бачка Паланка  
за 2015. годину ........................................  2

19 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Центар“ Бачка Паланка  
за 2015. годину ........................................ 2

50 РЕШЕЊЕ о утврђивању накнаде за 
коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини без правног основа 
на територији Општине  
Бачка Паланка ........................................  5

51 РЕШЕЊЕ о коефицијентима за 
утврђивање пореза на имовину за 
непокретности обвезника који воде 
пословне књиге  на територији Општине 
Бачка Паланка .............................................  5

78 РЕШЕЊЕ о утвђивању накнаде за 
коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини без правног основа 
на територији Општине  
Бачка Паланка ........................................  6

84 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на број и структуру запослених 
Геронтолошког центра Бачка Паланка 
који се финансирају из буџета  
Општине Бачка Паланка ........................  7

85 РЕШЕЊЕ о стављању ван снaге 
Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја у 2015. години на 
територији Општине Бачка Паланка ..  7

87 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
трошкове рада прихватилишта за псе за 
2015. годину ..................................................  8

88 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Гајдобра“ Гајдобра  за 2015. годину ...  8

89 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Параге“  Параге за 2015. годину ..........  8

90 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Младеново“ Младеново за   
2015. годину ..................................................  8

91 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Силбаш“ Силбаш  за 2015. годину .....  8

92 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Товаришево“ Товаришево за   
2015. годину ..................................................  8



12 страна              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      31.децембар 2015. године

99 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места 
Општинске управе Општине  
Бачка Паланка .........................................  9

100 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Параге“  .....................  9

101 РЕШЕЊЕо давању сагласности на 
Финансијски план Месне заједнице 
„Челарево“ Челарево   
за 2015. годину ......................................... 9

102 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Финансијски план Месне заједнице 
„Обровац“ Обровац за 2015. годину ....  9
134 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Одлуку о изменама и допунама 
Статута  Месне заједнице   
„Деспотово“  .......................................  11
135 РЕШЕЊЕ о образовању Савета  
за јавну безбедност Општине   
Бачка Паланка  ....................................  11

171 РЕШЕЊЕ о измени и допуни 
Решења о образовању Савета за јавну 
безбедност Општине Бачка Паланка  .16

172 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Нова Гајдобра“  ......  16

173 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији послова и радних 
задатака ЈКП „Комуналпројект“  
Бачка Паланка ......................................  16

190 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Ценовник услуга на гробљу у 
насељеним местима Општине  
Бачка Паланка .......................................  18

197 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Елаборат о уређењу мешовите пијаце у 
Бачкој Паланци .........................................  19

198 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Одлуку Савета Mесне заједнице 
„Деспотово“ Деспотово о финансирању 
једног запосленог средствима буџета 
Општине Бачка Паланка .......................  19

199 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Нештин“  .................  19

200 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Стари град“  ............  19

206 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Нештин“  .................  20

207 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Стари град“  ...........  20

208 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Одлуку Савета Mесне заједнице 
„Деспотово“ Деспотово о финансирању 
једног запосленог средствима буџета 
Општине Бачка Паланка .......................  20

209 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Одлуку Савета Mесне заједнице 
„Братство“ Бачка Паланка о 
финансирању једног запосленог 
средствима буџета Општине  
Бачка Паланка ...........................................  20

210 РЕШЕЊЕ о давању сагласности за 
коришћење грба Општине    
Бачка Паланка ...........................................  20

211 РЕШЕЊЕ о утврђивању економске 
цене боравка деце предшколског узраста 
у Предшколској установи „Младост“ 
Бачка Паланка за  
школску 2015/2016 годину ................... 20

212 РЕШЕЊЕ о допуни Решења о 
образовању Радне групе за израду 
Стратегије одрживог развоја Општине 
Бачка Паланка за период    
2014-2020.године ........................................  20

213 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
радно време Дома здравља „Др Младен 
Стојановић“ Бачка Паланка ..................  20



31.децембар 2015. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА     страна 13  

218 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Правилник о утврђивању критеријума и 
мерила за умањење накнаде за заштиту 
и унапређивање животне средине на 
територији Општине Бачка Паланка . 21

219 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији радних 
места Предшколске установе „Младост“  
Бачка Паланка ...........................................  21

220 РЕШЕЊЕ о измени Решења о 
образовању Савета за здравље Општине  
Бачка Паланка ...........................................  21

269 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Правилник о изменама Правилника о 
раду Мешовите пијаце у  
Бачкој Паланци ....................................  25

270 РЕШЕЊЕ о одређивању доктора 
медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији  
Општине Бачка Паланка .....................  25

271 РЕШЕЊЕ о одређивању висине 
накнаде за обављање послова 
мртвозорства ........................................  25

272 РЕШЕЊЕ о утврђивању просечних 
цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2016. годину на територији  
Општине Бачка Паланка .......................  25

273 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Ценовник услуга ЈП СРЦ „Тиквара“ 
Бачка Паланка за 2016. годину ............  25

281 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места 
Општинске управе Општине  
Бачка Паланка .......................................  27

282 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку о изменама и допунама Статута 
Месне заједнице „Силбаш“ Силбаш  . 27

303 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Програм комуналних радова 
у Бачкој Паланци за 2016. годину 
Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" ..................................  30

304 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Правилник о изменама Правилника о 
раду Мешовите пијаце у  
Бачкој Паланци ....................................  30

344 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Правилник о измени и допуни 
Правилника о организацији и 
систематизацији послова и радних 
задатака ЈКП „Комуналпројект“  
Бачка Паланка ...........................................  32

345 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на Одлуку Савета Mесне заједнице 
„Силбаш“ Силбаш о финансирању 
једног запосленог средствима буџета 
Општине Бачка Паланка .......................  32

ЕЛАБОРАТИ
86 ЕЛАБОРАТ о локацијама за 
привремено постављање мањих 
монтажних објеката на јавних 
површинама у насељу Параге .............  8

ЗАКЉУЧЦИ

93 ЗАКЉУЧАК о измени Закључка о 
задужењима чланова Општинског већа 
Општине Бачка Паланка .......................  8

264 ЗАКЉУЧАК  о измени Закључка о 
задужењима чланова Општинског већа 
Општине Бачка Паланка .....................  23

ПРОГРАМИ

49  ПРОГРАМ подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја у 2015. години на 
територији Општине Бачка Паланка ...  5

83 ПРОГРАМ  коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2015. годину .......................  7



14 страна              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      31.децембар 2015. године

132 ПРОГРАМ мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине  
Бачка Паланка за 2015. годину   ........  11

133 ПРОГРАМ о изменама и допунама 
Програма коришћења средстава  
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2015. годину ......................  11

301 ПРОГРАМ о изменама и допунама 
Програма коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2015. годину ......................  30

302 ПРОГРАМ утрошка средстава на 
мерама за повећање нивоа безбедности 
саобраћаја за 2016. годинуна територији 
Општине Бачка Паланка у складу   
са ЗОБС-ом ..........................................  30

ПРАВИЛНИЦИ

1 ПРАВИЛНИК о изменама и 
допунама Правилника о одобравању, 
финансирању и суфинансирању 
програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта  у Општини 
Бачка Паланка  ......................................  1

2 ПРАВИЛНИК о начину 
суфинансирања пројеката удружења 
грађана из области туризма, екологије и 
заштите животне средине .....................  2

3 ПРАВИЛНИК о начину 
суфинансирања пројеката  удружења 
грађана из области културе ..................  2

4 ПРАВИЛНИК о начину 
суфинансирања пројеката удружења 
грађана из области социо-хуманитарних 
делатности .............................................  2

5 ПРАВИЛНИК о начину 
суфинансирања пројеката удружења 
грађана  ..................................................  2

77 ПРАВИЛНИК о изменама и 
допунама Правилника о програму и 
начину полагања испита за обављање 
такси превоза на територији Општине 
Бачка Паланка .......................................  6

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ОДЛУКЕ

103 ОДЛУКА о оснивању интерне 
ревизије Општине Бачка Паланка .......  9

280 ОДЛУКА о расписивању 
јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини у Општини Бачка Паланка ...  26

РЕШЕЊА

20 РЕШЕЊЕ о формирању Радне 
групе за спровођење активности 
аерофотограметријског снимања 
јединица јавне имовине у Општини 
Бачка Паланка у оквиру пројекта 
„Попис и регистрација јавне имовине 
која је предмет преноса у власништво 
јединице локалне самоуправе Општине 
Бачка Паланка“ .....................................  2

45 РЕШЕЊЕ  о промени  
апропријације ........................................  4

46 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању 
члана Комисије за спровођење услова 
становања и за завршетак стамбених 
објеката у власништву избеглих, 
прогнаних и расељених лица са 
пребивалиштем на територији  
Општине Бачка Паланка .......................  4

47 РЕШЕЊЕ о образовању Тима за 
спровођење Регионалног програма 
стамбеног збрињавања избеглица .......  4

52 РЕШЕЊЕ о измени Решења о 
образовању Канцеларије за младе .......  5

53 РЕШЕЊЕ о образовању и именовању 
чланова Комисије за културу ...............  5

54 РЕШЕЊЕ о образовању и именовању 
чланова  Комисије за област туризма, 
екологије и заштите животне средине . 5

55 РЕШЕЊЕ о образовању и именовању 
чланова  Комисије за пројекте грађана  
из области социо-хуманитарних  
делатности .............................................  5



31.децембар 2015. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА     страна 15  

56 РЕШЕЊЕ о образовању и именовању 
чланова  Комисије за финансирање 
пројеката  удружења грађана ...............  5

79 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
План и Програм рада Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Паланка 
за 2015. годину ......................................  6

80 РЕШЕЊЕ о давању сагласности 
на План и Програм Фонда за развој 
предузетништва Општине Бачка 
Паланка за 2015. годину .......................  6

94 РЕШЕЊЕ о промени  
апропријације ......................................... 8

95 РЕШЕЊЕ о промени  
апропријације ......................................... 8

96 РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника 
председника Општине у области 
заштите животне средине   
- Стеван Пилиповић  .............................  8

97 РЕШЕЊЕ о постављењу помоћника 
председника Општине у области 
заштите животне средине    
- Војислав Зубац  .................................... 8

98 РЕШЕЊЕ о измени Решења о 
образовању  Савета за праћење 
реализације ЛАП-а за Роме у Општини 
Бачка Паланка 2011-2015 .....................  8

104 РЕШЕЊЕ о промени  
апропријације ......................................... 9

105 РЕШЕЊЕ о промени  
апропријације ......................................... 9

106 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању председника  Комисије 
за давање мишљења на Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта .................  9

107 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
доделу средстава намењених стварању и 
побољшању услова становања породица 
избеглица на територији општине Бачка 
Паланка,  кроз набавку грађевинског 
материјала  .............................................  9

158 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије 
за израду Стратегије развоја спорта  у 
Општини Бачка Паланка за период 2015 
– 2018. годину ......................................  13

159 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању заменика председника 
Комисије за  спровођење ЛАП-а за  
Роме у Општини Бачка Паланка  од 
2011-2015 у области образовања .......  13

160 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Комисије за  
спровођење ЛАП-а за Роме у Општини 
Бачка Паланка  од 2011-2015 у   
области запошљавања ........................  13

161 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању заменика председника 
Комисије за спровођење поступка 
доделе грађевинског материјала за 
решавање стамбених потреба Рома са 
пребивалиштем на територији  
Општине Бачка Паланка .....................  13

162 РЕШЕЊЕ  о промени  
апропријације ....................................... 13

163 РЕШЕЊЕ  о промени  
апропријације ....................................... 13

164 РЕШЕЊЕ о измени Решења 
о образовању Комисије за давање 
мишљења на Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта ...............  13

174 РЕШЕЊЕ о измени Решења о 
промени апропријације .......................  16

175 РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге  
Решења о промени апропријације ...... 16

201 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије 
за доделу помоћи за побољшање услова 
становања интерно расељених лица док 
су у расељеништву кроз доделу помоћи 
у виду грађевинског материјала за 
поправку и адаптацију сеоске куће  
са окућницом .......................................  19



16 страна              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      31.децембар 2015. године

202 РЕШЕЊЕ о образовању  и 
именовању председника, заменика 
председника и чланова Комисије за 
доделу помоћи намењене  побољшању 
услова становања интерно расељених 
лица док су у расељеништву, при 
куповини сеоских кућа са окућницом .19

203 РЕШЕЊЕ о измени Решења о 
образовању Канцеларије за младе .....  19

204 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије 
за избор корисника једнократне помоћи 
и помоћи за набавку огрева социјално 
угроженим породицама избеглих и 
интерно расељених лица  на  
територији општине     
Бачка Паланка  ....................................  19

214 РЕШЕЊЕ о образовању Савета за 
миграције Општине Бачка Паланка ..  20
215 РЕШЕЊЕ о образовању Радне групе 
Савета за миграције Општине   
Бачка Паланка .....................................  20
221 РЕШЕЊЕ о образовању и 
именовању чланова  Комисије за 
доделу огревног материјала социјално 
угроженом становништву општине 
Бачка Паланка ...................................... 21
222 РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника 
председника Општине за развој месних 
заједница ..............................................  21
265 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
расподелу хуманитарних пакета хране 
најугроженијим породицама избегличке 
и интерно расељене популације на  
територији општине Бачка Паланка  .. 23

266 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Комисије за доделу 
помоћи за побољшање услова становања 
интерно расељених лица док су у 
расељеништву кроз доделу помоћи 
у виду грађевинског материјала за 
поправкуи адаптацију сеоске куће са 
окућницом ............................................  23

267 РЕШЕЊЕ о образовању и 
именовању чланова Комисије за 
доделу минералног ђубрива и семенске 
пшенице малим пољопривредним 
произвођачима општине  
Бачка Паланка .....................................  23

274 РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за 
избор корисника помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица доделом 
пакета грађевинског материјала 
избеглицама у оквиру регионалног 
стамбеног програма, Потпројекат 2 – 
грађевински материјал и именовању 
службеника одговорног за контролу 
квалитета ..............................................  25

275 РЕШЕЊЕ о разрешењу и 
именовању члана Локалног савета за 
социјалну заштиту Општине   
Бачка Паланка .....................................  25

276 РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за 
избор корисника помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица доделом 
помоћи избеглицама за куповину 
сеоских кућа у оквиру регионалног 
стамбеног програма, Потпројекат 2 – 
куповина сеоских кућа и именовању 
службеника одговорног за контролу 
квалитета ..............................................  25

277 РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за 
избор корисника помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица давањем 
16 стамбених јединица у закуп на 
одређено време са могућношћу 
куповине у оквиру регионалног 
стамбеног програма, Потпројекат 
5 – стамбене јединице и именовању 
службеника одговорног за контролу 
квалитета ..............................................  25

278 РЕШЕЊЕ о образовању и 
именовању чланова  Комисије за израду 
Локалног акционог плана за  младе 
у Општини Бачка Паланка за период 
2016-2019. године ...............................  25



31.децембар 2015. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА     страна 17  

279 РЕШЕЊЕ о образовању  Радне 
групе за припрему одлука из  области 
путне инфраструкуре ..........................  25

284 РЕШЕЊЕ о промени  
апропријације ............................................ 27

ПРАВИЛНИЦИ
283 ПРАВИЛНИК о начину и поступку 
преноса неутрошених буџетских 
средстава Општине Бачка Паланка на 
рачун извршење буџета Општине   
Бачка Паланка .....................................  27

ОПШТИНСКА УПРАВА
216 ПРАВИЛНИК о измени и 
допуни правилника о коришћењу 
службених мобилних телефона .........  20

САВЕТИ И КОМИСИЈЕ

165 РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких 
места на подручју Месне заједнице 
“Челарево“Челарево ...........................  13
166 РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких 
места на подручју Месне заједнице  
“Товаришево“ Товаришево ................  13
167 РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких 
места на подручју Месне заједнице  
„Младеново“ Младеново ....................  13
168 РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких 
места на подручју Месне заједнице  
„Пивнице“ Пивнице ............................  13
176 ОДЛУКА о одређивању боје 
гласачког листића и боје контролног 
листа за проверу исправности гласачке 
кутије за изјашњавање грађана са 
подручја Месне заједнице Младеново 
на референдуму поводом грађанске 
иницијативе, расписаном  
за 28. јун 2015. године ........................  16

177 ОДЛУКА о одређивању боје 
гласачког листића и боје контролног 
листа за проверу исправности гласачке 
кутије за изјашњавање грађана са 
подручја Месне заједнице Челарево 

на референдуму поводом грађанске 
иницијативе, расписаном  
за 28. јун 2015. године ........................  16

178 ОДЛУКА о одређивању боје 
гласачког листића и боје контролног 
листа за проверу исправности гласачке 
кутије за изјашњавање грађана са 
подручја Месне заједнице Товаришево 
на референдуму поводом грађанске 
иницијативе, расписаном  
за 28. јун 2015. године ........................  16

179 ОДЛУКА о одређивању боје 
гласачког листића и боје контролног 
листа за проверу исправности гласачке 
кутије за изјашњавање грађана са 
подручја Месне заједнице Пивнице 
на референдуму поводом грађанске 
иницијативе, расписаном за 28. јун 2015. 
године ........................................................  16

180 З А К Љ У Ч А К ..........................  16

181 З А К Љ У Ч А К ..........................  16

182 З А К Љ У Ч А К ..........................  16

183 З А К Љ У Ч А К ..........................  16

191 ИЗВЕШТАЈ о резултатима 
непосредног личног изјашњавања 
грађана референдумом за подручје 
Месне Заједнице „Челарево“  
Челарево ...............................................  18

192 ИЗВЕШТАЈ о резултатима 
непосредног личног изјашњавања 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице „Пивнице“ Пивнице 18

193 ИЗВЕШТАЈ о резултатима 
непосредног личног изјашњавања 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице „Младеново“ 
Младеново ...........................................  18

194 ОДЛУКУ о поништавању гласања 
на бирачком месту број 43 у МЗ 
Товаришево на  референдуму за 
изјашњавање грађана са подручја Месне 
заједнице „Товаришево“ Товаришево 
у вези поднете грађанске иницијативе, 
одржаног дана 28. јуна 2015. године ..  18



18 страна              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      31.децембар 2015. године

195 РЕШЕЊЕ о понављању гласања 
на бирачком месту број 43, у МЗ 
Товаришево на  референдуму за 
изјашњавање грађана са подручја Месне 
заједнице „Товаришево“ Товаришево,  у 
вези поднете грађанске иницијативе .  18
196 РЕШЕЊЕ о одређивању гласачког 
места на поновљеном гласању на под-
ручју Mесне заједнице „Tоваришево“  
Tоваришево  .........................................  18
205  ИЗВЕШТАЈ о резултатима  
непосредног личног изјашњавања 
грађана референдумом одржаним 
28. јуна 2015. године и поновљеним 
гласањем на бирачком месту бр. 43 
одржаном 05. јула 2015. године ...........  19

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

48 ИЗВЕШТАЈ о спроведеним изборима 
за чланове Савета Месне заједнице  
Визић ......................................................  4

108 ОДЛУКА  о изменама и допунама 
Статута Месне заједнице Параге ......... 9

136 ОДЛУКА  о изменама и допунама 
Статута Месне заједнице Деспотово . 11

УРЕДНИШТВО

_ ИСПРАВКА Закључка о прихватању  
Извештаја о раду Комисије за 
представке и предлоге Скупштине 
општине Бачка Паланка у    
2014. години ..........................................  6

_ ИСПРАВКА Закључка о прихватању 
Извештаја о раду Комисије за доделу 
стипендија ученицима и студентима за 
школску  2014/2015 годину ..................  6

_ ИСПРАВКА Одлуке о ребалансу 
буџета Општине Бачка Паланка   
за 2015. годину ..................................... 24

_ ИСПРАВКА  .....................................  25



31.децембар 2015. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА     страна 19  



20 страна              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      31.децембар 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ........  1
ОДЛУКЕ ...........................................  1
РЕШЕЊА .........................................  3
ПЛАНОВИ .......................................  8
ПРОГРАМИ .....................................  8
ЗАКЉУЧЦИ .....................................  9

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ .................  11
РЕШЕЊА ........................................  11
ЕЛАБОРАТИ .................................  13
ЗАКЉУЧЦИ ...................................  13
ПРОГРАМИ ...................................  14
ПРАВИЛНИЦИ .............................  14

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ......  14
ОДЛУКЕ .........................................  14
РЕШЕЊА ........................................  14
ПРАВИЛНИЦИ .............................  17

ОПШТИНСКА УПРАВА ...........  17

САВЕТИ И КОМИСИЈЕ ............  17

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ .................  18

УРЕДНИШТВО ...........................  18

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, 
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