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Члан 2.

На основу члана 172. члана 173. и
члана 178. став 5. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 21/2016
и 113/2017), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014 –др. закон ,101/2016др. закон и 47/2018), члана 65. и члана
108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013 -пречишћен
текст), Општинско веће Општине Бачка
Паланка, на својој 96. седници, одржаној
дана 17. јула 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
и именовању чланова Жалбене
комисије Општине Бачка Паланка
Члан 1.
У Решењу о образовању и именовању чланова Жалбене комисије
Општине Бачка Паланка (“Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
33/2016), члан 9. став 2. мења се тако да
гласи:
„Чланови Жалбене комисије имају
право на накнаду за свој рад у висини од
2000,00 динара по седници.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Бачка Паланка.“
Општинско веће
Општине Бачка Паланка
Број: III-119-78/2018
17. јул 2018.
Бачка Паланка
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р
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На основу члана 172., чланoва 178.
и 179. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016 и 113/2017),
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07,83/2014 –др. закон ,101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 65. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст), Општинско веће Општине Бачка
Паланка, на својој 96. седници, одржаној
дана 17. јула 2018. године, донело је

1396 страна - Број 20/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

18. јул 2018. године

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Жалбене комисије Општине
Бачка Паланка

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
члана Комисије за грађевинско
земљиште

I

I

Разрешава се Зорица Кнежевић,
дипломирани правник дужности члана
Жалбене комисије Општине Бачка
Паланка.

Разрешава се МАРИЈА ПУЂА,
дужности члана Комисије за грађевинско земљиште и МАРИЈА КУТАЊАЦ
, дужности члана Комисије за грађевинско земљиште.

II
Именује се Марија Кутањац, дипломирани правник за члана Жалбене
комисије Општине Бачка Паланка, до
окончања мандата жалбене комисије.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Паланка.“
Општинско веће
Општине Бачка Паланка
Број: III-119-76/2018
17. јул 2018.
Бачка Паланка
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р

II
Именују се ЗОРИЦА КНЕЖЕВИЋ, за члана Комисије за грађевинско
земљиште и ВЛАДИСЛАВА ТОМАШЕК, за члана Комисије за грађевинско
земљиште.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Паланка.“
Општинско веће
Општине Бачка Паланка
Број: III-35-47/2018
17. јул 2018.
Бачка Паланка
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р

178
На основу члана 65. став 1. тачка
15. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст), и члана 14. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Паланка“,
број 8/2017 и 35/2017) Општинско веће
Општине Бачка Паланка, на својој 96.
седници, одржаној дана 17. јула 2018.
године, донело је

179
На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст) председник
Општине Бачка Паланка, дана 02. јула
2018. године, донео је следеће

18. јул 2018. године
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РЕШЕЊЕ
о формирању Мобилног тима за
социјалну инклузију Рома
Члан 1.
Сврха
Формира се Мобилни тим за
социјалну инклузију Рома (у даљем
тексту: Мобилни тим) као стручно тело
Председника општине Бачка Паланка у
оквиру активности предвиђених пројектом „Техничка помоћ за унапређење
животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“
(у даљем тексту: Пројекат) који реализује Министарство финансија Републике
Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске
унује (ЦФЦУ) у оквиру ИПА 2013 (ЕуропеАид/135640/ИХ/СЕР/РС), а у сарадњи
са корисницима пројекта, Министарством грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и Канцеларијом за људска и мањинска права.
Мобилни тим се формира за потребе реализације мера и активности
дефинисаних Стратегијом социјалног
укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016 – 2025. године,
Стратегијом за Роме општине Бачка
Паланка као и активности предвиђених
Пројектом „Техничка помоћ за унапређење
животних и стамбених услова ромске
популације у неформалним насељима“.
Члан 2.
Положај Мобилног тима
Образује се Мобилни тим за
социјалну инклузију Рома као стручно
тело Председника општине Бачка
Паланка.
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Члан 3.
Задаци Мобилног тима
Задаци Мобилног тима
социјалну инклузију Рома су да:

за

-- Допринесе реализацији мера
и активности предвиђених
националном Стратегијом за
социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији
за период 2016 – 2025. године.
-- Учествује у изради Локалног
акционог плана за социјално
укључивање Рома у општини
Бачка Паланка.
-- Учествује у имплементацији
релевантних локалних акционих планова који на директан
или индиректан начин доприносе социјалном укључењу
Рома и Ромкиња.
-- Учествује у припреми и
изради шестомесечног Оперативног плана Мобилног тима
за период јун – децембар 2018.
године у складу са методологијом предложеном од стране
Пројекта, поднесе га Општинском већу на усвајање и реализује активности у складу са
усвојеним Оперативним планом.
-- Учествује у изради до 30. новембра 2018. године годишњег
Оперативног плана Мобилног
тима за 2019. годину са финансијском проценом трошкова
за његову имплементацију у
складу са методологијом предложеном од стране Пројекта,
поднесе га Општинском већу
на усвајање и реализује активности у складу са усвојеним
Оперативним планом.
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-- Реализује редовне посете
ромским насељима у циљу
информисања о правима која
је могуће остварити пред
надлежним институцијама.
-- Испитује потребе ромске
заједнице у општини, посебно
у области образовања, становања, здравствене и социјалне
заштите, запошљавања и другим областима релевантним за
социјалну инклузију Рома.
-- Редовно размењује информације од значаја за унапређење
положаја ромске популације, у
складу за Законом о заштити
података о личности.
-- Сарађује и координира активности са другим органима
(на локалном и националном
нивоу), установама и предузећима чији је оснивач
Општина,
организацијама
цивилног друштва и другим
актерима у заједници;
-- Обавештава јавност о својим
активностима и положају Рома
у општини Бачка Паланка;
-- Преузима и друге активности
од значаја за унапређење положаја Рома у општини Бачка
Паланка у складу са законима
и општим актима општине
Бачка Паланка.
Члан 4.
Чланови Мобилног тима
4.1. Основни састав Мобилног тима за
сoцијалну инклузију Рома чине:
1. Младен Лучић, представник
Општине Бачка Паланка, за
председника

18. јул 2018. године

2. Педагошка асистенткиња Ксенија Коломпар, ангажована од
стане Министарства просвете,
науке и технолошког развоја,
по основу уговора на одређено
време у ОШ „Вук Караџић“,
од 02.10.2018. године број
260/2017., за заменика председника
3. Представник
Центра
за
социјални рад Татјана Дакић,
именована предлогом директора ЦСР 5609-706/2018 дана
16.05.2018. године.,за члана
4. Саветник за запошљавање НСЗ
Филијала Нови Сад, испостава
Бачка Паланка, Бранка Ћулибрк,
именована
одлуком
Директора НСЗ, 0045-1016/2018 од 17.04.2018. године, за
члана
5. Весна Вучић, Члан Општинског већа, за члана
6. Драган Димитријевић, представник Црвеног крста Бачка
Паланка, за члана
7. Шећа Коломпар, представник
цивилног сектора-удружење
грађана, за члана
8. Петар Николић, за члана
9. Милан Биберџић, представник
ПС Бачка Паланка, за члана
10. Александар Божић, представник Дома здравља „Др Младен
Стојановић“, за члана
11. Рената Ђурић, представник
Општине Бачка Паланка, за
члана
4.2. Проширени састав Мобилног тима
У реализацији активности од значаја за социјално укључење Рома могу
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бити укључени и представници других
релевантних актера.
Међусобни односи Мобилног тима
и представника других релевантних
актера биће дефинисани протоколима о
сарадњи, чија ће основна садржина бити
дефинисана Правилником о раду.
Овлашћује се кординатор Мобилног тима да у складу са Оперативним
планом, иницира сарадњу и са другим релевантним актерима у заједници
(јавни, приватни, цивилни сектор) и
пружи подршку у изради предлога протокола о сарадњи и њиховом закључивању.
Члан 5.

ративним планом обезбеђују се у буџету
општине Бачка Паланка.
Члан 8.
Извештавање
Координатор Мобилног тима је
задужен да Председнику општине подноси годишњи извештај о раду Мобилног тима и реализацији активности предвиђених у Оперативном плану.
Садржина Годишњег извештаја
Мобилног тима биће дефинисана Правилником о раду Мобилног тима.
Годишњи извештај се подноси
најкасније до 31. јануара текуће године
за претходну годину.

Правилник о раду Мобилног тима
Правилник о раду Мобилног тима
биће израђен најкасније у року од 60
дана од дана доношења Решења о његовом формирању.
Члан 6.
Мандат Мобилног тима
Мандат Мобилног тима за
социјалну инклузију Рома траје од
истека периода имплементације националне Стратегије за социјално укључење
Рома и Ромкиња 2016 – 2025 године.
Мандат Мобилног тима може бити
продужен, уколико постоји потреба за
даљом реализацијом мера и активности
за унапређење положаја Рома.
Члан 7.
Средства за рад Мобилног тима
Средства за реализацију активности Мобилног тима предвиђених Опе-
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Члан 9.
Ступање на снагу
Решење о формирању Мобилног
тима за социјално укључивање Рома
ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу општине
Бачка Паланка.
Општина Бачка Паланка
Председник
Број: I-020-4/2018-25
02. јул 2018.
Бачка Паланка
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р

180
На основу члана члана 58. став
1. тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
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лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013-пречишћен текст) председник
Општине Бачка Паланка, дана 09. јула
2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању
Радне групе за израду предлога
„Акционог плана за укључивање
грађана у процес доношења одлука
о трошењу средстава прикупљених
по основу пореза на имовину у
Општини Бачка Паланка“ бр.
I-020-4/2018-26 од 29. маја 2018.
године
I
У глави III став 1. мења се и гласи:
Задатак Радне групе је да припреми предлог Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења
одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Општини Бачка Паланка и достави Скупштини општини на доношење.
Све остале одредбе
Решења остају непромењене.

основног

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
Председник
Број: I-020-4/2018-26
09. јул 2018.
Бачка Паланка
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р
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