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На основу члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“, број 129/2007,
83/2014 – др. закон, 106/2016 – др. закон
и 47/2018), члан 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 25.
седници, одржаној дана 6. августа 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Акционог плана за
укључивање грађана у процес
доношења одлука о трошењу
средстава прикупљених по основу
пореза на имовину у Општини
Бачка Паланка 2018 – 2021. године
Члан 1.
Усваја се Акциони план за укључивање грађана у процес доношења
одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у Општини Бачка Паланка 2018 – 2021. године,
у предложеном тексту.
УВОД
План је израђен у циљу унапређења
процеса консултовања и учешћа грађана
у процесу доношења одлука у општини

Бачка Паланка, а у оквиру Програма
„Општински економски развој у Србији
фаза 2 – Реформа пореза на имовину“
који финансира Швајцарска агенција за
развој и сарадњу СДЦ, а спроводи ИМГ.
Део 1
Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала
и укључила грађане у процесе доношења одлука
Општина Бачка Паланка, иако
свесна чињенице да учешће јавности у
процесу израде планова, програма, јавних политика односно доношења одлука
на локалном нивоу, представља један
од темељних принципа добре праксе и
доброг управљања локалном заједницом, нажалост, има ниско развијену
праксу обавештавања, консултовања и
укључивања грађана у процесе доношења одлука. Грађани нису довољно
упознати с начином деловања локалне
самоуправе. Главни разлог јесте неповерење грађана у могућност утицања на
доношење одлука, чак и оних које их се
најнепосредније тичу.
Општина Бачка Паланка најобимније користи најнижи степен утицаја/партиципације јавности на доношење политичких одлука односно обавештавање. У јавност, Општина Бачка
Паланка излази са објективним информацијама. Обавештавање грађана, као
једносмеран процес од органа Општине
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Бачка Паланка ка грађанима и најширој
јавности, врши се директно (пре свега
изјавама, вестима и саопштењима за јавност) и индиректно (највише информативним материјалом на званичном сајту
Општине – „Службени лист Општине“
и „Информатор о раду органа Општине
Бачка Паланка“).
Прикупљање повратних информација јавности у вези са припремљеним
предлозима одлука, односно консултовање, Општина Бачка Паланка ради само
по законској обавези. Принцип - информисаћемо вас, саслушати ваше предлоге и потребе и дати повратну информацију како је допринос јавности утицао
на коначну одлуку, ретко се примењује.
Најзначајнији облици консултовања свакако су: јавна расправа о нацрту буџета
општине у оквиру Одељења за финансије
и буџет и рани јавни увид, јавни увид и
примање сугестија приликом излагања
разних планских докумената у оквиру
Одељења за урбанизам и грађевинарство.
Радити заједно са јавношћу током
читавог процеса како би се обезбедило да
су све потребе и интереси искомуницирани и размотрени односно укључивање
грађана јесте онај ниво утицаја јавности на доношење одлука коме Општина
Бачка Паланка тежи. Може се рећи да ће
реализација активности у оквиру овог
Акционог плана бити својеврстан пилот
пројекат укључивања јавности на територији Општине Бачка Паланка. Чланови Радног тима руководиће се принципом да раде са грађанима како бисмо
обезбедили да развијена решења одражавају њихове потребе и интересе и даћемо
повратну информацију како је допринос
јавности утицао на коначну одлуку.

8. август 2018. године

Предност наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана
Због ниског степена утицаја
грађана на процесе доношења одлука о
раду органа Општине Бачка Паланка,
постоји велика потреба за значајнију
заступљеност представника грађана у
питању процедура. Досадашња пракса у
партиципирању, буџетирању и позивима
на увид у планску докуметацију, показује да грађани учествују само у фази
информисања о већ донетим одлукама.
Moгућe oблaсти oпштинскoг
дeлoвaњa у кojимa je oствaрива партиципативност су:
-- е – управа,
-- aдминистрaтивнe прoцeдурe,
-- кoмунaлнe дeлaтнoсти,
-- инфрaструктурa,
-- oбjaвљивaњe инфoрмaциja и
кoнсултaциje,
-- лoкaлно eкoнoмски - рaзвoj,
-- енергетска ефикасност,
-- спрoвoђeњe сoциjaлнe пoлитикe,
-- живoтнa срeдинa.
Анализиране предности, слабости, могућности и претње у развоју партнерских односа између локалне управе и
грађана могу се представити следећом
SWOT матрицом
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SWOT АНАЛИЗА













СНАГЕ

СЛАБОСТИ

Изрaђeнa Стрaтeгиjа oдрживoг рaзвoja

oпштинe Бачка Паланка 2014-2020

Сaрaдњa са држaвним институциjaмa
Сaрaдњa сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa

Успoстaвљeнa кoмуникaциja сa

oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa

Искуствo у припрeми и рeaлизaциjи прojeкaтa
Пoсвeћeнoст пoслу кojим сe бaвимo

Дoбри oднoси са мeдиjимa
Инeрнeт дoступaн свим зaпoслeнимa

Службeнe e-мaил aдрeсe зa свe зaпoслeнe

Tрaнспaрeнтнoст у рaду
Вeб прeзeнтaциja oпштинe сa битним

инфoрмaциjaмa дoступнa грaђaнимa
Дaн oтвoрeних врaтa прeдсeдникa oпштинe – 
пријем грађана

Нeдoвoљнa eдукaциja oпштинских службeникa
Нeдoвoљнo дoбрa кoмуникaциja измeђу
oпштинских oдeљeњa
Нeдoвoљни рeсурси
Инeртнoст грaђaнa
Нeрaзвиjeнa свeст o знaчajу инфoрмисaњa,
кoнсултaциje и учeшћa грaђaнa - кoмуникaциje
Нeдoстaтaк кoмуникaциjских прoцeдурa и
стaндaрдa
Прeтeжнo нeфoмaлнa интeрнa кoмуникaциja
Нeискoришћeнoст пoстojeћих кaнaлa
кoмуникaциje зa двoсмeрну кoмуникaциjу
Нeдoстaтaк рeдoвнe кoмуникaциje сa
пoслoвним сeктoрoм
Нeпoстojaњe мeхaнизaмa зa прaћeњe и мeрeњe
учинкa кoмуникaциjских aктивнoсти

МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ

 Oдличaн вeб сajт лoкaлнe сaмoупрaвe сa
вeликим брojeм инфoрмaциja и мoгућнoшћу
двoсмeрнe кoмуникaциje
 Изрaжeнa вoљa зa прoмeнe
 Учeшћe у прojeктимa рeгиoнaлнoг рaзвoja
 ИПA фoндoви нaмeњeни институциoнaлнoм
рaзвojу и рaзвojу људских рeсурсa
 Рaзвoj нoвих кoмуникaциjских aлaтa
 Пoвeћaњe брoja грaђaнa кojи кoристe
eлeктрoнскe видoвe кoмуникaциje
 Увoђeњe нoвих услугa и сaдржaja путeм
e-упрaвe

Спoр прoцeс прoмeнe свeсти
Лoш стaв грaђaнa o oпштинскoj
aдминистрaциjи
 Oдлив млaдих људи и стручњaкa
 Пoлитичкa нeслaгaњa
 Нeкoмплeтaн зaкoнoдaвни oквир o
eлeктрoнскoм пoслoвaњу
 Нeрaзвиjeнa свeст грaђaнa o пoтрeби
успoстaвљaњa двoсмeрнe кoмуникaциje
 Нeдoвoљнa пoсвeћeнoст рукoвoдствa
имплeмeнтaциjи aкциoнoг плaнa зa учeшћe
грaђaнa
 Нeмoгућнoст aнгaжoвaњa aдeквaтних кaдрoвa
кojи би сe бaвили кoмуникaциjoм



Партнери и заинтересоване стране








Потенцијални партнери из јавног сектора на локалном нивоу:
Општинска извршна власт
Скупштина општине
Канцеларија за младе
Савет за родну равноправност
Социјално-економски савет Oпштине Бачка Паланка
Јавна предузећа и установе
Месне заједнице

Грађани и формалне групе грађана као партнери на локалном нивоу:
 Удружења грађана
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 Политичке странке
 Ангажовани грађани

8. август 2018. године

Oвaквим приступoм кoрист зa
зajeдницу сe oглeдa крoз:
-- Пoбoљшaнo пружaњe услугa;






Пословни сектор:
Привредна друштва
Предузетници
Унија послодаваца Општине Бачка Паланка
Синдикалне организације

Медији:
 Локални медији – штампани и радио
 Интернет портали
Дoпринoс и рeзултaти oвaкo дeфинисaних пaртнeрa нa лoкaлнoм нивoу
могу се oглeдaти крoз:
-- Финaнсиje и другe рeсурсe
(лoгистичкe и oпeрaтивнe),
тeхничку пoдршку, лeгaлитeт,
пoлитичку пoдршку, кoнтaктe
унутaр
институциoнaлнoг
oквирa.
-- Пoвeћaн крeдибилитeт крoз
пoбoљшaну jaвнoст рaдa и
oдгoвoрнoст, рaзвиjaњe нoвих
кaпaцитeтa и увoђeњe нoвих
oпeрaтивних
прoцeдурa,
пoвeћaњe eфикaснoсти и eфeктивнoсти, oствaрeњe циљeвa.
Taкoђe, пaртнeрствo сa грaђaнимa, удружeњимa грaђaнa и пoслoвним
сeктoрoм дoпринoси:
-- Рaзвojу вoлoнтeризмa,
пoвeћaњу стручнoсти, знaњa и
искуству, дoбрим кoнтaктима
и искуству у рaду сa лoкaлнoм
зajeдницoм, нoвим идejaмa,
лeгитимнoсти, пoвeћaњу крeдибилитeтa, пoдршкe зajeдницe, пoбoљшaњу кaпaцитeтa,
знaњa и људских рeсурсa.

-- Ствoрeну дoдaтну врeднoст;
-- Пoбoљшaн квaлитeт живoтa;
-- Пoбoљшaну кoхeзиjу и кaпaцитeтe зajeдницe
Део 2
Партиципација грађана – један
од стубова развијене локалне заједнице
Свуда у свету расте важност
укључивања јавности у процесе доношења одлука односно у припрему политика, програма и планова у различитим
подручјима деловања друштва. Постоји
више разлога за интензивирање укључивања јавности. Све јаче уверење о многостраној користи укључивања јавности
огледа се, пре свега, у квалитетнијим
решењима и одлукама, већој прихватљивости тих решења и подршци у њиховом
спровођењу, већем међусобном поверењу
јавне управе и јавности, а коначно и у
бољој информисаности и освештености
људи.
Општина Бачка Паланка, пре
свега ради задовољавања сопствених
потреба али и под утицајем описаних
савремених токова, процесе укључивања
грађана у одлучивању у својој локалној
заједници темељи на узајамном поверењу и демократским стандардима те
развоју мрежа цивилног активизма.
Како би реализовала добробити
од партиципације јавности за свој рад,
организације цивилног друштва и друге
интересне групе, као и за саме грађане и
локалну заједницу у целини, Општина
Бачка Паланка радиће у партнерству
са јавношћу на сваком аспекту предлога одлука све до њихових коначних
усвајања.
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Без обзира на начин и облик на
које заинтересована јавност реализује
своје право на учешће у раду органа
Општине Бачка Паланка (непосредно,
посредно, петиције и други предлози,
учешће у раду радних тела Скупштине,
Савета или других саветодавних тела,
јавне расправе), став представника власти Општине Бачка Паланка биће: тражићемо ваш савет и иновативне идеје у
формулисању решења и укључити ваше
савете и препоруке у финалне одлуке у
максималној мери.
Каквој заједници желимо да
допринесемо до краја 2021. године?
Општина Бачка Паланка ће до
2021. године створити услове да локална
заједница буде оснажена парнерством
са „одговорним грађанима“, у оквиру
транспарентне политике пописа, наплате
и трошења средстава прикупљених по
основу пореза на имовину.
Оснажено партнерство са свим
релевантним актерима локалне заједнице - „одговорним грађанима“ као највиши облик партиципације грађана у
процесу доношења одлука јесте општи
циљ коме Општина Бачка Паланка тежи.
Локално партнерство реализоваћемо као структуру и механизам
окупљања и учешћа различитих група,
који им омогућава да дискутују о различитим аспектима проблема у исто време,
на равноправној основи. Желимо да
наша локална заједница ради заједно на
истом питању, али уз директно учешће и
партиципацију, а не преко система делегирања и само путем обавештавања.
Сматрамо да ће на овај начин сви
партнери који ће учествовати у различитим корацима процеса доношења одлука
(од дефинисања програма рада, израде,
одлука, преко имплементације, мониторинга до преформулисања) боље развити осећај „власништва“ над одлукама,
делити ризик и бенефите, што ће допри-
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нети креирању транспарентне политике
пописа, наплате и трошења средстава
прикупљених по основу пореза на имовину.
Да би остварили планирани циљ
у наредне три године радићемо на:
СЦ.1: Повећање процента информисане заинтересоване јавности на
територији Општине Бачка Паланка о
попису, наплати и буџетирању средстава
прикупљених кроз порез на имовину.
Информисање као пројектна
активност почиње да се реализује од 15.
август 2018. године. Путем интернет презентације на званичном сајту Општине
Бачка Паланка, сарадњом са локалним
штампаним и е-медијима и дистрибуцијом промотивног материјала, информисаћемо заинтересовану јавност о
циљевима и актвиностима пројекта. Све
активности снимаћемо у сврху израде
кратког видео материјала. Спровођењем
активности прикупићемо податке за
израду билтена, билборда, веб портала.
СЦ.2: Унапређење метода консултација заинтересоване јавности о
попису, наплати и буџетирању средстава
прикупљених кроз порез на имовину.
Кроз реализацију пројектних
активности у оквиру овог специфичног
циља, настојаћемо да прикупимо што
више конкретних понуда/одговора заинтересоване јавности. Осим интернет
анкете, јавних расправа, панела и трибина, већ у најранијој фази укључићемо
и пописиваче и представнике извршне
власти у процес консултовања јавности.
Наиме, пописивачи током редовног рада
на терену и председник Општине током
редовних пријема грађана, прикупљаће
понуде путем анкете. Осим тога, покушаћемо да кроз активност „Отворена
врата ЛПА“ развијемо индивидуални
приступ са корисницима наших услуга.
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СЦ.3: Успостављање и примена механизама активног укључивања грађана у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз порез на имовину и
подизању нивоа свести грађана за учешће у тим процесима.
Реализацијом пројектних активности у оквиру овог циља настојаћемо да партиципацију грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу институционализујемо
као нужну и незаобилазну, не само кроз Годишњи програм информисања и консултовања грађана него и Актом о партиципацији заинтересоване јавности у општини Бачка
Паланка, са јасним принципима и процедурама рада и роковима учешћа. Партиципација
грађана у процесу одлучивања у раду органа Општине Бачка Паланка мора бити пракса,
а не изузетак.
Део 3
План активности
Праћење и евалуација

АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

СРЕДСТВА
И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ
УЧИНКА

СЦ.1: ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА
Краткорочни циљеви и повезана активности (до краја 2018.године)
Интернет
презентација
www.
backapalanka.
org.rs

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,

август/
децембар
2018. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

недељна
обавештења

Средства
информисањалокал (радио,
штампа)

Општина
Бачка
Паланка

Локални медији, август/
интернет портали децембар
2018. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

4 презентације
односно текста на
порталима

Штампани
материјал

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа

август/
децембар
2018. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

подела флајера
- 3000 комада
од стране
пописивача;
лепљење постера
- 50 комада

Снимање видео Општина
материјала
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа, Медији

август/
децембар
2018. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

1 промо филм

Средњорочни циљеви (2019. – 2020. године)
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Информативни Општина
јавни скупови и Бачка
трибине
Паланка

Удружења грађа- Целе године
на,
Удружења предузетника
Представници
МЗ, Медији

Буџет Општине
Бачка Паланка

4 јавна скупа

Билборд

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,

2019. година

Буџет Општине
Бачка Паланка

2 билборда

Web portal „Мој Општина
порез“
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,

2019. година,
почетак

Буџет Општине
Бачка Паланка

Успостављен
портал

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)
Билтен

Општина
Бачка
Паланка

Медији, МЗ, Уд- 2019. година и Буџет Општине
ружења грађана, даље -квартал Бачка Паланка
Удружење предузетника

Штампан билтен,
3000 тираж

Израда
Општина
Годишњег плана Бачка
информисања
Паланка
грађана

Медији, МЗ,
Удружења
грађана,
Удружење
предузетника

2019. година и Буџет Општине
даље
Бачка Паланка

Усвојен годишњи
план

Апликације
за мобилне
телефоне

Извршна власт,
Општинска
управа

2019. година и Буџет Општине
даље
Бачка Паланка

100 порука

Општина
Бачка
Паланка

СЦ.2: КОНСУЛТОВАЊЕ ГРАЂАНА
Краткорочни циљеви и повезана активности (до краја 2018.године)
Испитивање
јавног
мишљења
(формално и
неформално)

Општина
Бачка
Паланка

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ

август/
децембар
2018. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

Интернет анкета,
састанци,
Гласачки листићи,
Пописивачи

Јавне расправе
и панели

Општина
Бачка
Паланка

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ

август/
децембар
2018. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

4 састанка

Средњорочни циљеви (2019. – 2020. године)
Коришћење
портала

Општина
Бачка
Паланка

Млађа
популација
грађана

2019. година

Буџет Општине
Бачка Паланка

100 кометара, број
постова

Гласање за
пројекте

Општина
Бачка
Паланка

Удружења грађа- 2019. година
на,
Удружења предузетника
Представници
МЗ

Буџет Општине
Бачка Паланка

100 гласова
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Трибине
Општина
по месним
Бачка
заједницама по Паланка
циљним групама
(мањинске
заједнице, жене,
млади, стари,
урбано-рурално)

Удружења грађа- 2019. година
на,
Удружења предузетника
Представници
МЗ

Буџет Општине
Бачка Паланка

7 трибина, 70
учесника

Евалуација
активности

Удружења грађа- Половина
на,
2019. године
Удружења предузетника
Представници
МЗ, Медији

Буџет Општине
Бачка Паланка

Ревидиран
акциони план

Општина
Бачка
Паланка

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)
Размена
искуства са
другим ЈЛС

Општина
Извршна власт,
Бачка
Општинска
Паланка,
управа
партнерска
ЈСЛ

2019. године и Буџет Општине
континуирано Бачка Паланка

2 састанка
(посете)

Индивидуална Општина
саветовањаБачка
„Отворена врата Паланка
ЛПА“

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ, Медији

До краја 2020. Буџет Општине
континуирано Бачка Паланка
надаље

12 саветовања ,
120 корисника

Андроид
Општина
апликација, смс Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,
Удружења

До краја 2020. Буџет Општине
континуирано Бачка Паланка
надаље

Формирана смс
листа са бројем
корисника

СЦ.3: УКЉУЧИВАЊЕ (ОДЛУЧИВАЊЕ) ГРАЂАНА
Краткорочни циљеви и повезана активности (до краја 2018.године)
Јавна расправа о Општина
одлуци о Буџету Бачка
Општине Бачка Паланка
Паланка за
2019. годину

Извршна власт,
Општинска
управа,
Удружења

октобар –
децембар
2018. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

2 расправе

Гласање о
предлозима
(анкете,
уписници,
фокус групе,
округли
столовисекторски)

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ

октобар –
децембар
2018. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

Број анкета , број
уписника,
Састанци фокус
група, број
предлога

Почетак 2020. Буџет Општине
и даље
Бачка Паланка

Имплементирани
предлози грађана,
верзија доступна
грађанима,
објављен на
интернету и
штампан у 3000
примерака

Општина
Бачка
Паланка

Средњорочни циљеви (2019. – 2020. године)
Партиципативни Буџет
Општине Бачка
Паланка

Општина
Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,
Удружења

8. август 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 23/2018 - страна 1519

Мобилна
Општина
апликација, смс Бачка
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,
Удружења

Почетак 2020. Буџет Општине
даље
Бачка Паланка

Пуштена у рад,
Одлучивање
путем апликације

Мејлинг листе

Извршна власт,
Општинска
управа,
Удружења

Почетак 2020. Буџет Општине
и даље
Бачка Паланка

100 повратних
мејлова

Удружења
грађана,
Удружења
предузетника
Представници
МЗ, Медији

Сваке године
у другој
половини

Буџет Општине
Бачка Паланка

За 5 % повећано
учешће грађана
у доношењу
одлука и праћењу
постигнутих
резултата, 4
организована
округла стола, 12
е анкета

Партиципација- Општина
правни оквир
Бачка
Policy paper
Паланка

Извршна власт,
Општинска
управа,
Удружења

Друга
половина
2020. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

Усвојен Акт о
партиципацији
грађана, са
правима грађана,
роковима за
учешће

Израда
Општина
Акционог плана Бачка
за период 2021- Паланка
2025. године

Извршна власт,
Општинска
управа,
Удружења

Друга
половина
2020. године

Буџет Општине
Бачка Паланка

Усвојен Акциони
план

Општина
Бачка
Паланка

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)
Оснажена
удружења
грађана,
Функционалне
радне групе
Јавно
заговарање

Општина
Бачка
Паланка

Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-40-86/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

193
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 3. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
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(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и
47/2018) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута Oпштине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 24/13-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу Комисије за планове,
на својој 25. седници, одржаној дана 6.
августа 2018. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради измена Планa детаљне
регулације Обровачки пут (блок
39 и делова блокова 30, 29, 38 и 44)
у Бачкој Паланци
Члан 1.
Приступа се изради Измена
Планa детаљне регулације Обровачки
пут (блок 39 и делови блокова 30, 29, 38
и 44) у Бачкој Паланци („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 20/2013 и
11/2018).
Члан 2.
Основни циљ израде Измена
плана је циљана измена за промену
намене дела паркинг простора у оквиру
комплекса супермаркета у блоку 44.
Члан 3.
Ова Одлука садржи оквирну границу планског подручја у којем се планирају измене. Коначна граница планског подручја биће дефинисана у фази
израде Нацрта плана.
Оквирна граница планског подручја дата је у оквиру графичког прилога који је саставни део ове одлуке и
обухвата катастарске парцеле бр. 2464/3,
2464/4 и 2464/5 к.о. Бачка Паланка-град.

8. август 2018. године

Измена Плана се односи на катастарску парцелу бр. 2464/5 к.о. Бачка
Паланка -град, која се по Плану детаљне
регулације Обровачки пут (блок 39 и
делови блокова 30, 29, 38 и 44) („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр.
20/2013 и 11/2018) налази у блоку 44, а на
којој се у делу мења намена.
Површина простора блока који је
предмет Измена Плана износи око 55 ари
33 m2.
Члан 4.
Основ за израду Плана је документација вишег реда: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка», бр. 16/2011 и
22/2012).
Члан 5.
За предметно планско подручје
подлоге представља постојећи катастарско-топографски план.
Члан 6.
План обавезно садржи текстуални
део, који се састоји из правила уређења
и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.
За дефинисање садржине Плана,
графички део се израђује као карте у
којима се представљају постојеће стање
и планска решења одговарајућим цртежима и графичким симболима.
Члан 7.
Средства за израду Измена Плана
обезбедиће д.о.о. за производњу и промет
„CHEMAX“ Бачка Паланка.
Носилац израде Измена Плана је
Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Oпштине Бачка
Паланка.
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Израда Измена Плана уступа се
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Трг братства и јединства 36, Бачка Паланка.
Рок за израду Нацрта Измена
Плана је 3 (три) месеца од дана прибављања одговарајућих подлога.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изради
Измена Планa детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови блокова 30,
29, 38 и 44) у Бачкој Паланци, носилац
израде плана организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана,
могућим решењима за развој просторне
целине, могућим решењима за урбану
обнову, као и ефектима планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката обавештавају се и
позивају да дају мишљење у погледу
услова и неопходног обима и степена
процене утицаја на животну средину.
Рани јавни увид оглашава се
седам дана пре отпочињања увида, у
средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на
интернет страници доносиоца плана и
траје 15 дана од дана објављивања.
Излагање Измена Плана на јавни
увид оглашава се у дневном листу и
локалном листу и траје 30 дана.
Јавни увид Измена плана одржаће
се у згради Општине Бачка Паланка,
Краља Петра I 16 у Бачкој Паланци и
на интернет презентацији Општине на
адреси www.backapalanka.rs.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење
које је донело Одељење за урбанизам
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и грађевинарство, Општинске управе
Општине Бачка Паланка, под редним
бројем IV-05-501-2-6/2018, од дана 26.
јула 2018. године, којим је утврђено да
за израду Измена Планa детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делови
блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци,
није потребно израдити Стратешку процену утицаја плана на животну средину.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-49/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник РС'', број
135/04 и 88/2010) и члана 134. Закона о
општем управном поступку (''Службени
гласник РС'' број 18/2016), а на основу
надлежности из члана 13. Одлуке о организацији Општинске управе (''Службени лист Општине Бачка Паланка'' број
35/2016), Општинска управа Општине
Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и
грађевинарство, доноси:

РЕШЕЊЕ
Није потребно приступити изради
стратешке процене утицаја на животну
средину за Измену Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делова
блокова 30, 29, 38 и 44) у Бачкој Паланци.
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Образложење
Након увида у достављену документацију и планове вишег хијерархијског нивоа, утврђено је да се обухвату
Измене Плана детаљне регулације Обровачки пут (блок 39 и делова блокова 30,
29, 38 и 44) у Бачкој Паланци не налазе
заштићена природна добара, те да предметна решења не доносе битније промене
у односу на постојеће планско решење и
не доноси садржаје који би могли битније да утичу на животну средину, јер је
основни циљ израде предметног Плана
је пренамена дела паркинг простора у
оквиру комплекса супермаркета у блоку
44, тј. План не доноси битне измене у
односу на постојеће стање.
С обзиром да је Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске
управе Бачка Паланка орган надлежан
и за послове заштите животне средине,
није тражено посебно мишљење о потреби приступања изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Критеријуми којима се водио овај
орган приликом одлучивања су садржани у прилогу 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(‹›Службени гласник РС››, број 135/04 и
88/2010), а односе се на карактеристике
Плана као и на карактеристике могућег
утицаја.
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана доношења решења,
непосредно или преко овог органа.
Жалба је таксирана са 470.00
динара, а уплаћује се на жиро-рачун број
840-742221843-57, модел 97, позив на број
65-205.

8. август 2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Одељење за урбанизам и грађевинарство
Број: IV-05-501-2-6/2018
Дана: 26. 07. 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Руководилац
Одељења за урбанизам и
грађевинарство,
Милкица Петржљан, с.р.

8. август 2018. године
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На основу члана 76. Став 3. Закона
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 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,
99/2016 и 113/2017) и члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013- пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 25.
седници, одржаној дана 6. августа 2018.
године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о
извршењу буџета Општине Бачка
Паланказа период јануар- јун 2018.
године
I
Прихвата се Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за
период јануар- јун 2018. године, који је
сачинило Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка
Паланка, под бројем IV-02-4-1/2018-106
од 11. јула 2018. године.

На основу члана 59. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа„Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка“
Бачка Паланка са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 23/2016 и 35/2016),
члана 37. став 1. тачка 20. и члана 108.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка
на својој 25. седници, одржаној дана 6.
августа 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма пословања
Јавног предузећа „Стандард“
Бачка Паланка за 2018. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама Програма пословања Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка
за 2018. годину, коју је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка
Паланка на својој 20. седници, одржаној
дана 17. јула 2018. године, одлуком број
06-354/1-18.

II

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-25/2018
6. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-26/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

8. август 2018. године
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II

На основу члана 59. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број15/2016),
члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланкаса
Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
23/2016),члана 37. став 1. тачка 20. и члана
108. став 1. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштинa општине Бачка
Паланка, на својој 25 седници, одржаној
дана 6. августа 2018. године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене
Програма пословања и Плана
инвестиција Јавног комуналног
предузећа„Комуналпројект“ Бачка
Паланка за 2018. годину
I
Даје се сагласност на измене
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка
Паланка за 2018. годину, које је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
на свој 22. седници, одржаној дана 19.
јула 2018. године, одлуком под бројем
01-700/22-1-2018.
Даје се сагласност на измене
Плана инвестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка
Паланка за 2018. годину, које је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
на својој 22. седници, одржаној дана 19.
јула 2018. године, одлуком под бројем
01-700/22-2-2018.

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401- 27/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

197
На основу члана 9. став 1.
тачка 4. Одлуке о оснивању Установе
за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 21/2016), члана 37.
став 1. тачкa 20. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 25.
седници, одржаној дана 6. августа 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
измене Програма пословања и
Финансијског плана Установе за
спорт и рекреацију „Тиквара“
Бачка Паланка за 2018. годину
I
Даје се сагласност на измене Програма пословања и Финансијског плана
Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“
Бачка Паланка за 2018. годину, које је
усвојио Управни одбор Установе за спорт
и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка
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на својој 7. седници одржаној дана 18.
јула 2018. године, а на које је позитивно
мишљење дао Надзорни одбор Установе
за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка
Паланка на својој 5. седници, одржаној
дана 18. јула 2018. године.
II

I
Даје се сагласност на ребаланс
Финансијског плана Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2018.
годину, који је Управни одбор Туристичке
организације Општине Бачка Паланка
усвојио на 35. седници одржаној дана 21.
јуна 2018. године, одлуком број 433/2018.

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-28/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-29/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

198
На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст) и члана 10.
Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
29/2011 и 14/2017) и Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 25. седници,
одржаној дана 6. августа 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс
Финансијског плана Туристичке
организације Општине Бачка
Паланка за 2018. годину

8. август 2018. године

199
На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
листОпштине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст) и члана
10. став 1. алинеја 6. Одлуке о оснивању Установе: Културни центар Бачка
Паланка, Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
29/2011, 27/2012 и 24/2017), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 25.
седници, одржаној дана 6. августа 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс
Финансијског плана Установе:
Културни центар Бачка Паланка,
Бачка Паланка за 2018. годину

8. август 2018. године
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I

I

Даје се сагласност на ребаланс
Финансијског плана Установе: Културни
центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за
2018. годину, које је Управни одбор Установе Културни центар Бачка Паланка,
Бачка Паланка донео на својој седници
одржаној дана 18. јула 2018. године, под
бројем 141-1/2018.

Даје се сагласност на ребаланс
Финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка
за 2018. годину, који је донео Управни
одбор Народне библиотеке „Вељко
Петровић“ на 13. седници, одржаној дана
20. јуна 2018. године, oдлуком под бројем
436/031.

II

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -401-30/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-31/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

200
На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст) и члана 10.
став 1. алинеја 6. Одлуке о оснивању
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 29/2011
и 24/2017), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 25. седници, одржаној
дана 6. августа 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс
Финансијског плана Народне
библиотеке „Вељко Петровић“
Бачка Паланка за 2018. годину

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

201
На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст)
и чланова 8. и 14. Одлуке о оснивању
Установе „Центар за социјални рад
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка
услед одвајања („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 9/2006,
14/2006, 11/2011 и 3/2012), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 25.
седници, одржаној дана 6. августа 2018.
године, донела је следеће
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене
Финансијског плана и Годишњег
оперативног плана Установе
„Центар за социјални рад општине
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за
2018. годину
I
Даје се сагласност на измене
Финансијског плана Установе „Центар за
социјални рад Општине Бачка Паланка“
Бачка Паланка за 2018. годину, који је
Управни одбор Центра за социјални рад
Општине Бачка Паланка усвојио на седници одржаној дана 26. јула 2018. године,
одлуком број 5609-1127/2018.
Даје се сагласност на измене
Годишњег оперативног плана Установе
„Центар за социјални рад Општине
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2018.
годину, који је Управни одбор усвојио
на седници одржаној дана 26. јула 2018.
године, одлуком број 5609-1128/2018.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-32/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

202
На основу члана 32. Закона о
локaлној самоуправи („Службени гла-

8. август 2018. године

сник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 –др. закона
и 47/2018), и члана 37. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 24/2013пречишћен текст) и члана 4. став 1.
Одлуке о стипендирању ученика и студената на територији Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 15/2010 и 29/2013),
Скупштина општине Бачка Паланка,
на својој 25. седници, одржаној дана 6.
августа 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности
председника, заменика
председника и чланова Комисије
за доделу стипендија ученицима и
студентима
I
ПРЕСТАЈЕ дужност
председнику, заменику председника и члановима Комисије за доделу стипендија
ученицима и студентима, због поднетих
оставки и то :
1. КРИСТИНА ЕРЦЕГ, председник
2. СНЕЖАНА ФОДОРА, заменик председника
3. РЕНАТА ЂУРИЋ, члан
4. МАЈА РАКИТА, рођ. КОВАЧЕВИЋ , члан
5. СТАНИСЛАВА
члан.

ЋАЋИЋ,

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

8. август 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-83/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

203
На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013- пречишћен текст ) и члана 4.
Одлуке о стипендирању ученика и студената на територији Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 15/2010 и 29/2013),
Скупштина општине Бачка Паланка
на својој 25. седници, одржаној дана 6.
августа 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника,
заменика председника и чланова
Комисије за доделу стипендија
ученицима и студентима
I
У Комисију за доделу стипендија
ученицима и студентима, именују се:
1. ЕМА ДАНИЛОВ, председник,
2. НАТАША ДОРИЋ, заменик
председника,
3. САЊА КАВГИЋ, члан
4. ДАНИЕЛА ПИЛИПОВИЋ ,
члан
5. ЉИЉАНА
члан.

КАРАНОВИЋ,

Број 23/2018 - страна 1529

II
Мандат чланова Комисије траје
четири године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-84/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

204
На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачкa Паланка“ број
24/2013- пречишћен текст ), члана 8.
Одлуке о објављивању општинских
прописа и других аката („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 4/2015),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 25. седници, одржаној дана 6.
августа 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана
Уредништва и одговорног
уредника „Службени лист
Општине Бачка Паланка“
I
Разрешава се ЛУКА СТАНИЋ,
дипл. правник, дужности члана Уредништва и дужности одговорног уредника „Службени лист Општине Бачка
Паланка“.

1530 страна - Број 23/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

II
Именује
се,
СТАНИСЛАВА
МАЛИЋ ГОСТОВИЋ, дипл. политиколог, за члана Уредништва „Службени
лист Општине Бачка Паланка“ и за
одговорног уредника „Службени лист
Општине Бачка Паланка“.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-85/2018
6. август 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

8. август 2018. године

8. август 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 23/2018 - страна 1531

1532 страна - Број 23/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

8. август 2018. године

8. август 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 23/2018 - страна 1533

1534 страна - Број 23/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

8. август 2018. године

САДРЖАЈ
Страна

Страна

192 ОДЛУКА о усвајању Акционог плана
за укључивање грађана у процес доношења
одлука о трошењу средстава прикупљених
по основу пореза на имовину у Општини
Бачка Паланка 2018 – 2021. године .... 1511
193 ОДЛУКА о изради измена Планa
детаљне регулације Обровачки пут (блок
39 и делова блокова 30, 29, 38 и 44)
у Бачкој Паланци ................................... 1520
194 З А К Љ У Ч А К о прихватању
Извештаја о извршењу буџета Општине
Бачка Паланказа период јануар- јун 2018.
године ..................................................... 1524
195 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног предузећа „Стандард“
Бачка Паланка за 2018. годину ............ 1524
196 РЕШЕЊЕ о давању сагласности
на измене Програма пословања и
Плана инвестиција Јавног комуналног
предузећа„Комуналпројект“
Бачка Паланка за 2018. годину ............ 1525
197 РЕШЕЊЕ о давању сагласности
на измене Програма пословања и
Финансијског плана Установе за спорт и
рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка
за 2018. годину ....................................... 1525
198 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на
ребаланс Финансијског плана Туристичке
организације Општине Бачка Паланка
за 2018. годину ....................................... 1526
199 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на
ребаланс Финансијског плана Установе:
Културни центар Бачка Паланка, Бачка
Паланка за 2018. годину ...................... 1526
200 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на
ребаланс Финансијског плана Народне
библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка
Паланка за 2018. годину ....................... 1527

201 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на
измене Финансијског плана и Годишњег
оперативног плана Установе „Центар за
социјални рад општине Бачка Паланка“
Бачка Паланка за 2018. годину ............ 1528
202 РЕШЕЊЕ о престанку дужности
председника, заменика председника и
чланова Комисије за доделу стипендија
ученицима и студентима .................... 1528
203 РЕШЕЊЕ о именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије
за доделу стипендија ученицима и
студентима ........................................... 1529
204 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању
члана Уредништва и одговорног
уредника „Службени лист Општине
Бачка Паланка“ ...................................... 1529

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник Станислава Малић Гостовић,
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

