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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 
116. седници, одржаној дана 11. маја 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 06. маја 2015. годи-
не, под бројем IV-110-11/2015.

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-110-12/2015
11. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа, 

Александар Ђедовац, с.р.  

100

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 116. седници, одр-
жаној дана 11. маја 2015. године, донело 
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 „Параге“ 

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Параге“, коју је Савет Месне 
заједнице „Параге“ донео на седници 
одржаној дана 03. маја 2015. године, под 
бројем 78/2015.

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-010-1/2015
11. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.   

101

На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007 и 
83/2014-др.закон), члана 13. став 2. Од-
луке о месним заједницама („Службе-
ни лист Општина Бачка Паланка“, број 
26/2008, 2/2010, 29/2011 и 6/2015), члана 
65. тачка 15. и члана 108. став 2. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст) 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 116. седници, одр-
жаној дана 11. маја 2015. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице „Челарево“ Челарево  за 
2015. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Челарево“ Чела-
рево за 2015. годину, који је Савет Месне 
заједнице „Челарево“ усвојио на својој 
45. седници, одржаној дана 10. фебруара 
2015. године, одлуком број 44/2015.

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-401-1/2015-21
11. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.  

102

На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007 и 
83/2014-др.закон), члана 13. став 2. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист 
Општина Бачка Паланка“, број 26/2008, 
2/2010, 29/2011 и 6/2015), члана 65. тачка 
15. и члана 108. став 2. Статута Општине 
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Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
116. седници, одржаној дана 11. маја 2015. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице „Обровац“ Обровац за 
2015. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Oбровац“ Обро-
вац за 2015. годину, који је Савет Месне 
заједнице „Обровац“ усвојио на својој 10. 
седници, одржаној дана 24. априла 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-401-1/2015-26
11. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.   
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На основу члана 82. Закона о  
буџетском систему („Службени гласник 

РС“, бр.54/09, 73/101/1, 101/11, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 и испр.108/2013), члана 
3. и члана 6. Правилника о заједничким 
критеријумима за организовање и стан-
дардима и методолошким упутствима 
за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору („Сл. гласник 
РС“, број 99/2011), члана 58 и 107. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („ Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
24/2013 - пречишћен текст), председник 
Општине Бачка Паланка дана 27. арпила 
2015. године, доноси

ОДЛУКУ
о оснивању интерне ревизије 

Општине Бачка Паланка

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком у оквиру права и  
дужности јединице локалне самоуправе, 
оснива се и утврђује надлежност, орга-
низација и начин рада Интерне ревизије 
Општина Бачка Паланка.

Члан 2.

Интерни ревизор обавља послове 
из  свог делокруга у складу са Уставом, 
Законом о буџетском систему, Правил-
ником о заједничким критеријумима 
за органзовање и  стандардима и  ме-
тодолошким упутсвима за поступање 
и извештавање интерне ревизије у јав-
ном сектору, Статутом Општине Бачке 
Паланке и  Повељом интерне ревизије 
Општине Бачка Паланка.

Члан 3.

У оквиру интерне ревизије је 
забрањено оснивање политичких стра-
нака и  других политичких организација 
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или појединих њихових административ-
них облика.

Запослени  у интреној ревизији 
дужан је да своје послове обавља савес-
но и непристрасно, при чему се не може 
руководити својим политичким и идео-
лошким убеђењима.

ПОЛОЖАЈ И НАЧИН 
ОРГАНИЗОВАЊА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКЛАНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 4.

Интрена ревизија је организацио-
но независна од делатности коју ревиди-
ра, није део ни једног пословног процеса, 
односно организационог дела корисника 
буџетских средстава Општине Бачка Па-
ланка, а у  свом раду је одговорна непо-
средно  Председнику  Општине Бачака 
Паланка.

Функционална независност ин-
терне ревизије се одређује самосталним 
одлучивањем о подручју ревизије на ос-
нову процена ризика, начина обављања 
ревизије и извештавању о обаваљеној ре-
визији.

Интерни ревизор је у  свом раду 
директно одговоран Председнику 
Општине Бачка Паланка.

ОДГОВОРНОСТ

Члан 5.

Председник општине је одговоран 
за успостављање и обезбеђење услова за 
адекватно функционисање интерне ре-
визије.

Председник Општине са Интер-
ном ревизијом потписује Повељу интер-
не ревизије општине.

Повељом интрене ревизије 
Општине Бачка Паланка  наводи се: циљ 
, овлашћења и одговорности инетрне ре-
визије, статус интерне ревизије у оквиру 
Општине Бачка Паланка, начин посту-
пања интерних ревизора, евиденцији, 
запосленима и имовини која је неопход-
на за обављање задатака ревизије, као и 
обим односно делокруг рада интерне ре-
визије.

Члан 6.

Председник Општине Бачка 
Паланка је одговаран за законито ко-
ришћење средстава за плате и  накнаде 
запосленог интерног ревизора, мате-
ријалне трошкове, набавку и одржавање 
опреме и средстава потребних за извр-
шење.

Члан 7.

Интерни  ревизор је одговоран 
за активности интерне ревизије укљу-
чујући:

• Припрему и подношење на 
сагласност председнику на-
црт Повеље интерне ревизије, 
стратешки и  годишњи план 
интерне ревизије,

• Организовање, координацију и 
расподелу радних задатака,

• Одобрава план обављања поје-
диначних ревизија,

• Надгледање спровођење го-
дишњег плана интерне реви-
зије и примену методологије 
интрене ревизије у  јавном 
сектору,

• Припрему и подношење на са-
гласност председнику општи-
не плана за професионалну  
обуку и професионални  развој  
интерног ревизора
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• Процену система за финансиј-
ско управљање контролних 
система.

Члан 8.

Извештај о свом раду интерни  ре-
визор доставља Председнику  општине 
Бачка Паланка најмање једном годишње.

Поред годишњег  извештаја доста-
вља и :

• Извештај о  резултатима сваке 
појединачне ревизије и свим 
важним налазима,

• Периодичне извештаје о  на-
претку у  спровођењу го-
дишњих планова интрене ре-
визије,

• Извештаје о свим случајевима 
у  којима је итерни  ревизор на-
ишао на ограничења.

Интерни ревизор је обавезан да  
сарађује и координира са екстерном ре-
визијом као и  да по потреби и позиву 
председника Општине Бачка Паланка 
и  председника Општинског већа при-
суствује седницама Општинског већа 
Општине Бачка Паланка.

Интерни ревизор је дужан да до 
31.марта  текуће године на прописан на-
чин извешатава министра о функциони-
сању система интерне ревизије за прет-
ходну  годину.

ОДНОС СЛУЖБЕ ПРЕМА 
СУБЈЕКТИМА РЕВИЗИЈЕ

Члан 9.

Субјекти ревизије су корисни-
ци буџетских средстава општине Бачка 
Паланка, унутрашње организационе је-
динице корисника буџетских средстава 
Општине Бачка Паланка, програми, ак-
тивности или функције која се предмет 

интрене ревизије, а у надлежности су  
корисника буџетских средстава Општи-
не Бачка Паланка.

Интерни  ревизор има неограни-
чен приступ руководиоцима, запослени-
ма и средствима субјеката ревизије који 
су у вези са спровођењем ревизије.

Интерни ревизор има право 
приступа свим информацијама, укљу-
чујући и  поверљиве, поштујући њихов 
одобрени  ниво поверљивости, као и  
приступ свим расположивим докумен-
тима и  евиденцијама у субјекту ревизије 
потребним за спровођење ревизије.

Интрени  ревизор има право да за-
хтева од одговорних лица у  субјекту ре-
визије све неопходне податке. Прегледе, 
мишљења, документа или  неку другу  
информацију у  вези ревизије.

ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
СЛУЖБЕ

Интерни  ревизор

Члан 10.

ОПИС ПОСЛОВА

• Интерни ревизор обавља нај-
сложеније послове ревизије и  
руководи ревизорским тимом, 
руководи ревизијама система, 
ревизијама усаглашености, фи-
нансијским ревизијима, реви-
зијма информационих техно-
логија и ревизијама успешнос-
ти или комбинације наведних 
типова ревизије,

• Пружа савете руководству и 
запосленима,

• Учествује и  врши надзор над 
радом интерних ревизора у  ре-
визорском тиму,
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• Учествује у изради стратешког 
и годишњег плана ревизије,

• Учествује у одржавању орга-
низационих и  прфесионалних 
етичких стандарда,

• Сачињава периодичне и го-
дишње извештаје за послове 
које реализује у  извештајном 
периоду,

• Обавља и друге послове по  
налогу председника Општине 
Бачка Паланка

• Самосталан је и креативан у 
раду са способношћу самос-
талног процењивања и одлу-
чивања.

Број извршилаца : 1

Стручна спрема: степен – факул-
тет економског смера, положен испит за 
овлашћеног интреног ревизора у јавном 
сектору.

Радно искуство: три  године на по-
словима ревизије, финансијске контроле 
или на финансијско рачуноводственим 
пословима.

Лице које је распоређено на овим 
пословима, а нема положен испист за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном 
сектору је дужно да у што краћем року 
започне обуку коју организује Централ-
на јединица за хармонизацију Министар-
ства финансија како би стекло потребно 
знање и квалификацију.

ПРАВНИ АКТИ ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ

Члан 11.

Интерни  ревизор доноси правне 
акте на основу закона и других прописа.

Правним актом интерне ревизије 
не могу се за субјекте ревизије утврђи-
вати права и обавезе која нису заснована 
на закону.

РАДНИ ОДНОС И ПОЛОЖАЈ 
ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА

Члан 12.

У погледу  права, обавеза и  од-
говорности запосленог лица у  интерној 
ревизији, примењују се одредбе закона 
и  подзаконских аката који се односе на 
запослене у локалној самоуправи, као и  
стратегији развоја интерне финансијске 
контроле у јавном сектору у Републици 
Србији коју је донела Влада Репоублике 
Србије („Службени  г ласник РС“, број 
55/05,71/05,101/07 и 65/08).

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
РАДА ИНТРЕНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 13.

Средства за финансирање послова 
интерне ревизије обезбеђују се у буџе-
ту Општине Бачка Паланка са позиције 
раздела Председника Општине Бачка 
Паланка и Општинско веће.

Налоге и друге акте за исплату 
и  коришћење средстава из става 1. овог 
члана потписује Председник или лице 
које он овласти.

ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
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OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-47-4/2015
27. април 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Председник 
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.

104

На основу члана 61. Став 5. За-
кона о буџетском систему („Сл.гласник 
РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 
108/2013) и Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2015. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
40/2014), Председник Општине Бачка 
Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације
 

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2015. годину  раздео 3, глава 3.01, 
програм 15, пројекат 0602-П1, функцио-
нална класификација 490, позиција 47, 
економска класификација 424 „Специја-
лизоване услуге„ повећава се у износу од 
185.079,04 динара, и раздео 3, глава 3.01, 
програм 15, пројекат 0602-П1, функцио-
нална класификација 490, позиција 51, 
економска класификација 515 „Немате-
ријална имовина“ умањује се у износу од 
185.079,04 динара   

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-016-3/2015-149
29. април 2015. године 
Бачка Паланка

Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац,с.р.

105

На основу члана 61. Став 5. За-
кона о буџетском систему („Сл.гласник 
РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 
108/2013) и Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2015. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
40/2014), Председник Општине Бачка 
Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2015. годину  раздео 3, глава 3.01, про-
грам 15, пројекат 0602-П1, функционална 
класификација 490, позиција 45, економ-
ска класификација 422 „Трошкови путо-
вања„ умањује се у износу од 139.200,00 
динара, и раздео 3, глава 3.01, програм 
15, пројекат 0602-П1, функционална кла-
сификација 490, позиција 48, економска 
класификација 426 „Материјал“ умањује 
се у износу од 34.800,00 динара   а за из-
нос од 174.000,00 динара повећава се ап-
ропријација у 3, глава 3.01, програм 15, 
пројекат 0602-П1, функционална кла-
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сификација 490, позиција 45, економска 
класификација 423 „Услуге по уговору“.

Основ за измену ових апроприја-
ција је одобрење од стране Делегације ЕУ 
за измену буџета пројекта, број: ARES 
(2015) 1148859 од 16. марта 2015. године.

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-016-3/2015-147
30. април 2015. године 
Бачка Паланка

Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.

106

На основу члана 60. Закона о 
пољопривредном земљишту («Службени 
гласник Републике Србије» број 62/2006, 
65/2008-др. закон и 41/2009), члана 58. 
став 1. тачка 14. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст) и  члана 3. 
Одлуке о одређивању надлежног органа 
за доношење годишњег програма зашти-
те, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта и образовање Комисије 
за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта и Комисије за давање 
мишљења на годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта («Службени лист Општине 
Бачка Паланка» бр. 34/2012),  председник 

Општине Бачка Паланка, дана 7. маја 
2015. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника  Комисије за давање 
мишљења на Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта

I

Разрешава се МИЛАН ГАЈИЋ, 
дужности председника Комисије за 
давање мишљења на Годишњи про-
грам заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта.

Именују се ЗОРАН БАЋИНА, 
пољопривредник уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава, за пред-
седника Комисије за давање мишљења 
на Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта.

II

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-15
7. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

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

107

На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
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не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст) и члана 5. став 2. Уговора 
о сарадњи број I-016-37/2015 од 15. апри-
ла 2015. године, ,  председник Општине 
Бачка Паланка, дана 11. маја 2015. годи-
не, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за доделу 
средстава намењених стварању 
и побољшању услова становања 

породица избеглица на територији 
општине Бачка Паланка,  кроз 

набавку грађевинског материјала 

I

Образује се Комисија за доде-
лу грађевиског материјала, намењених 
стварању и побољшању услова стано-
вања породица избеглица на територији 
општине Бачка Паланка ( у даљем текс-
ту: Комисија). 

Мандат Комисије траје до завр-
шетка расподеле материјала.

II

У Комисију се именује:

 - Мирослава Шолаја, за пред-
седника

 - Здравка Мерњик, за заменика 
председника

 - Милкица Петржљан, за члана

 - Душанка Бучко, за члана

 - Бошко Мијатовић, за члана

III

Задатак Комисије је да донесе 
Правилник о раду и да распише јавни по-
зив за избор корисника  за доделу грађе-
винског материјала.

IV

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштевене делатнос-
ти Општинске управе Бачка Паланка.

VI

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

V

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-18
11. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

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

108

На основу члана 72. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014-др. закон), члана 93. и 94. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 5. Од-
луке о месним заједницама („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
26/2008, 2/2010, 29/2011 и 6/2015), Савет 
Месне заједнице Параге, на  својој седни-
ци одржаној 03. 05. 2015. године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице Параге
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Члан 1.

У Статуту Месне заједнице Параге 
број 6/2009 који је Савет Месне заједнице 
Параге донео на седници 19. 01. 2009. го-
дине, а сагласност дало Општинско веће 
решењем III-010-2/2009 од 06. 02. 2009. 
године, члан 11. мења се и гласи:

„Месна заједница Параге, преко 
органа Mесне заједнице, у складу са за-
коном, Статутом Општине и Одлуком о 
месним заједницама и у складу са финан-
сијским могућностима, разматра и ре-
шава питања која се односе на стварање 
бољих услова живота у месној заједници, 
у складу са овом одлуком, и то:

1. Стара се о задовољавању од-
ређених потреба грађана у об-
ласти комуналних делатности 
(путева, улица, јавног прево-
за, јавне расвете, јавних чесми 
идр.) подношењем захтева, 
иницијатива, евидентирањем 
и пријављивањем проблема 
у овој области и сарадњом са 
надлежним органима и јавним 
предузећем којем је поверено 
обављање комуналних делат-
ности;

2. Учествује у просторном и ур-
банистичком планирању и 
усмеравању развоја насеља, 
иницирањем израде или изме-
не урбанистичких планова за 
месну заједницу;

3. Разматра задовољавање од-
ређених потреба грађана у об-
ласти васпитања, образовања, 
културе, физичке културе и 
спорта;

4. Предузима мере за очување 
и заштиту културних добара, 
заштиту и унапређење живот-
не средине, заштиту здравља 
и функционисања информи-
сања;

5. Предузима мере за ваниститу-
ционалну бригу о деци и лици-
ма у стању социјалних потре-
ба;

6. У сарадњи са надлежним ор-
ганима брине о очувању јавног 
реда и мира, заштити од пожа-
ра, елементарних и других не-
погода;

7. Иницира и разматра питања 
одржавања и уређивања нека-
тегорисаних путева на терито-
рији своје месне заједнице;

8. Зависно од заинтересованости 
и материјалних могућности 
грађана, покреће иницијативу 
за увођење самодоприноса и 
стара се о реализацији уведе-
ног самодоприноса;

9. Сарађује са установама и пре-
дузећима ради остваривања 
заједничких интереса од зна-
чаја за грађане са подручја 
месне заједнице;

10. Стара се о одржавању и ко-
ришћењу зграде месне заједни-
це;

11. Стара се о имовини која је дата 
на коришћење месној заједни-
ци;

12. Обавља и друге послове у 
складу са законом и одлуком 
Скупштине општине“.

Члан 2.

У Статуту Месне заједнице Пара-
ге члан 12. мења се и гласи:

„Одлуком Скупштине општине 
може се месној заједници Параге повери-
ти вршење одређених послова из надлеж-
ности Општине у складу са законом, уз 
обезбеђивање за то потребних средстава.
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Надзор над извршењем поверених 
послова врши одељење Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка надлежно 
за област из које су поверени послови“.

Члан 3.

У Статуту Месне заједнице Пара-
ге члан 24. став 1. мења се и гласи:

„Обрачун и наплата самодопри-
носа врши се на начин и у роковима од-
ређен овим Статутом.“

Члан 4.

У Статуту Месне заједнице Пара-
ге члан 54. став 4. мења се и гласи:

„Лице које обавља послове из де-
локруга службе месне заједнице, не може 
истовремено бити члан Савета месне 
заједнице“.

Члан 5.

У Статуту Месне заједнице Пара-
ге члан 55. у ставу 2. речи: „Искуством 
од три године на истим или сличним по-
словима“, се брише.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу по до-
бијању сагласности од стране Општин-
ског већа Општине Бачка Паланка 8 дана 
од дана објављивања на огласној табли. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАРАГЕ
ДАНА: 03.05.2015.године
БРОЈ: 78/2015
П А Р А Г Е

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАРАГЕ
Председник

Савета Месне заједнице,
Бранислав Шушница, с.р.
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