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На основу члана 13. став 3. и члана
88. Закона о локалној самоуправи („Служебни гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.
закон), члана 37. тачка 39, члана 38. став
3. тачка 7. и члана 99. став 3. и 4. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст) и Решења
Владе Републике Србије о давању
сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између Општине Бачка
Паланка, Република Србија и општине
Клин у Московској области, Руска Федерација 05 број 016-11604/2017 од 29.
новембра 2017. године („Службени гласник Републике Србије“ број 108/2017),
Скупштина општине Бачка Паланка,
на својој 17. седници, одржаној дана 05.
октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о успостављању сарадње између
Општине Бачка Паланка,
Република Србија и општине Клин
у Московској области,
Руска Федерација
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Бачка
Паланка успоставља сарадњу са општином Клин у Московској области, Руска

Федерација, ради остваривања пријатељства и међусобне сарадње у циљу
стварања што чвршће везе грађана две
локалне самоуправе.
Члан 2.
Сарадња ће се остваривати у
области привреде, образовања, културе,
туризма и спорта, у коју сврху ће се
закључити одговарајући споразум.
Члан 3.
У име Општине Бачка Паланка
Споразум о међусобној сарадњи између
Општине Бачка Паланка и општине
Клин у Московској области, Руска Федерација, потписаће председник Општине
Бачка Паланка.
Члан 4.
За спровођење ове Одлуке обезбеђена су средства у буџету Општине
Бачка Паланка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу након
добијања сагласности Владе Републике
Србије, а објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-35/2017
05. октобар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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Члан 2.
Висина средстава за суфинансирање пројеката црквама и традиционалним верским заједницама утврђује се
сваке године Одлуком о буџету општине
Бачка Паланка.
Средства из става 1. овог члана
додељују се на основу јавног конкурса.
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
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На основу члана 28, члана 32. став
6. и члана 44. Закона о црквама и верским
заједницама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2006), члана 46.
став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон
и 101/2016-др. закон) и 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 75. седници, одржаној
12. децембра 2017. године, доноси

ПРАВИЛНИК
о начину, ближим критеријумима
и поступку за суфинансирање
пројеката црквама и
традиционалним верским
заједницама
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се
начин, ближи критеријуми и поступак
за доделу средстава ради суфинансирања пројеката црквама и традиционалним верским заједницама на територији
општине Бачка Паланка.

Члан 3.
Право подношења пријаве на
јавни конкурс за доделу средстава ради
суфинансирања пројеката црквама и
традиционалним верским заједницама,
на територији општине Бачка Паланка
имају:
-- традиционалне цркве
-- традиционалне верске заједнице.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА
ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Члан 4.
Критеријуми за доделу средстава
за суфинансирање пројеката црквама и
традиционалним верским заједницама
из буџета општине Бачка Паланка на
територији општине Бачка Паланка јесу:
-- број верника и број верских
објеката;
-- да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као
културно добро;
-- стање у ком се налази објекат;
-- да ли су обезбеђена средства
за суфинансирање пројеката из
других извора;
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-- да ли је обезбеђено сопствено
учешће у реализацији пројекта;
-- усмереност ка што већем броју
корисника;
-- унапређење стања у ком се
налази објекат;
-- реалан финансијски план за
предложени пројекат;
-- да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице
налазе на територији општине
Бачка Паланка.
Члан 5.
Средства предвиђена Одлуком о
буџету општине Бачка Паланка за доделу
средстава за суфинансирање пројеката
црквама и традиционалним верским
заједницама додељују се за:
-- изградњу или обнову црквених и верских објеката;
-- инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката;
-- адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката;
-- организацију црквених манифестација (обележавање традиционалних годишњица);
-- научну и издавачку делатност.
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА
Члан 6.
Јавни конкурс за доделу средстава
за суфинансирање пројеката црквама и
традиционалним верским заједницама
на територији општине Бачка Паланка,
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расписује председник општине Бачка
Паланка.
Јавни конкурс се расписује до
четири пута годишње.
Члан 7.
Конкурсни поступак спроводи
Комисија за оцену програма верских
заједница на територији општине Бачка
Паланка, коју именује председник
општине (у даљем тексту: Комисија).
Решењем о именовању Комисије утврђују
се састав, задаци и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 8.
Јавни конкурс се објављује на
званичној интернет страници општине
Бачка Паланка и средствима јавног
информисања.
Текст јавног конкурса садржи:
-- врсту пројеката и износ средстава за који се расписује конкурс;
-- намену средстава за који се
расписује конкурс;
-- субјекте овлашћене за подношење пријаве;
-- услове и критеријуме за подносиоца пријаве;
-- конкурсну
(обрасце);

документацију

-- рок за подношење пријаве и
адреса;
-- напомену да се непотпуне,
неблаговремене и пријаве које
нису предате на прописаним
обрасцима неће узети у разматрање;
-- рок за доношење одлуке о
избору;
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-- јавни конкурс се објављује на
званичној интернет презентацији општине Бачка Паланка
и средствима јавног информисања.
Члан 9.
Пријава на конкурс подноси
се Комисији са назнаком „Пријава на
Конкурс за суфинансарање пројеката
црквама и традиционалним верским
заједницама на територији општине
Бачка Паланка“. За сваки пројекат, подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве
дужан је да обавезно приложи:
-- доказ о подносиоцу пријаве
(извод из регистра у којем је
субјекат регистрован);
-- доказ о добијеним потребним
дозволама и сагласностима
надлежних органа предвиђеним законом и прописима који
регулишу ову област;
-- детаљан опис пројекта, за чије
се суфинасирање подноси
пријава;
-- буџет пројекта;
-- изјава одговорног лица да су
обезбеђена средства за сопствено финансирање;
-- доказ о суфинансирању од
стране партнерске или донаторске
организације
на
пројекту (потписане протоколе
и др.).
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној
коверти. Пријаве се предају на писарници Општинске управе Општине Бачка
Паланка или поштом на адресу: Општина
Бачка Паланка, улица Краља Петра I број
16, са назнаком - за Комисију за оцену
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програма верских заједница. Благовременом доставом сматра се и препоручена
пошиљка предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за
предају конкурсне документације (печат
поште), без обзира на датум приспећа.
Члан 10.
Комисија је дужна да у року
од 30 дана од дана закључивања Конкурса, размотри све приспеле пријаве,
сачини листу вредновања и рангирања
приспелих пројеката и достави предлог
одлуке о расподели средстава председнику општине Бачка Паланка. На основу
предлога одлуке Комисије, председник
Oпштине Бачка Паланка доноси Решење
о суфинансирању пројеката црквама и
традиционалним верским заједницама
из буџета Општине Бачка Паланка.
Члан 11.
Стручна служба органа који расписује Конкурс доставља Решење сваком учеснику конкурса у електронској
форми и објављује га на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.
Члан 12.
Решење је коначно и против њега
се може покренути управни спор.
Члан 13.
На основу Решења из члана 11.
овог Правилника председник Oпштине
закључује у име Општине Бачка Паланка
уговоре о суфинансирању пројеката
црквама и традиционалним верским
заједницама из буџета општине Бачка
Паланка.
Уговором из става 1. овог члана
уређују се међусобна права и обавезе
уговорних страна, начин и рок за пренос
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одобрених средстава, рок за реализацију
пројекта, обавеза подношења извештаја,
начин решавања спорова, као и друга
права и обавезе уговорних страна.

рији општине Бачка Паланка прописује
Комисија.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.

Корисници средстава, дужни су
да Комисији у року од 15 дана од дана
завршетка пројекта за који су додељена
буџетска средства, а најкасније до краја
текуће године, доставе извештај о реализацији пројекта и доказе о наменском
коришћењу финансијских средстава.
Извештај о реализацији пројекта подноси се Комисији на обрасцу
„Извештај о реализацији пројеката
црквама и традиционалним верским
заједницама“, који се може преузети са
сајта Општине Бачка Паланка.
Члан 15.
Уколико корисник средстава не
достави извештај из члана 14. овог Правилника или уколико су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници
средстава дужни су да у буџет Општине
Бачка Паланка врате уплаћена средства.
Услови и начин враћања ненаменских средстава, утврдиће се Уговором
који се закључује у складу са чланом 13.
овог Правилника.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Стручне и административнотехничке послове за спровођење овог
Правилника и рад Комисије, обавља
Одељење за друштвене делатности
Општинске управе Општине Бачка
Паланка. Обрасце за суфинансирање
пројеката црквама и традиционалним верским заједницама на терито-

Члан 17.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III-40-114/2017
12. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 29. став 2. и став
3. Одлуке о привременом постављању
мањих монтажних објеката и уређаја на
јавним површинама („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 27/2017),
члана 65. тачка 1. и члана 108. став 2. Статута Општине 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 Бачка Паланка“,
број 19/2008), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 73. седници,
одржаној дана 07. децембра 2017. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о одређивању јавних површина
и закупаца јавних површина на
одређени временски период
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Члан 1.
Овим решењем одређују се јавне
површине и закупци којима се јавне
површине дају у закуп на временски
период од две године у складу са Одлуком о привременом постављању мањих
монтажних објеката и уређаја на јавним
површинама.
Члан 2.
Јавне површине и закупци из члана
1. овог решења, а у складу са Елаборатом
о локацијама за привремено постављање
мањих монтажних објеката (киосци и
монтажне бараке) на јавним површинама у насељу Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
31/2017 и 32/2017) су:
У групи 1 - локација улица
Краља Петра I, код Робне куће:
под бројем 1)
-- Пословно име: Предузеће
за трговину на мало д.о.о.
„Штампа систем“, Београд
Матични број: 20052694
под бројем 2)
-- Пословно име: Трговинска
радња и израда бижутерије
„Феникс плус“, Бачка Паланка
Матични број: 60719489
У групи 3 - локација у улици
Краља Петра I испред броја 19 и 23:
под бројем 1)
-- Пословно име: д.о.о. „Гоца“
за трговину на велико и
мало и услуге, Обровац
Матични број: 08639116
под бројем 2)
-- Пословно име: СТР „Срцуленце“,
Бачка
Паланка
Матични број: 50808602
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У групи 4 - локација улица
Краља Петра I, испред „Ерсте банке“:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
д.о.о.
„Tabak press“, Нови Сад
Матични број: 20045523
под бројем 2)
-- Пословно
име:
Предузеће за трговину на мало
„Штампа
систем“
д.о.о.,
Београд
(Нови
Београд)
Матични број: 20052694
У групи 7 - локација угао улица
Краља Петра I и Трг Братства и јединства:
под бројем 1)
-- Пословно име: „Tabak press“
д.о.о. Нови Сад Матични број:
20045523
под бројем 2)
-- Пословно име: Хамбургерија „ДМД“, Бачка Паланка
Матични број: 52074592
У групи 8 - локација улица
Краља Петра I - лево од улаза у пијацу:
под бројем 1)
-- Пословно име: Угоститељска
пекарско трговинска радња
„Путник“ Бачка Паланка
Матични број: 61740651
под бројем 2)
-- Пословно име: д.о.о. „2-М.К.“
за
производњу,
унутрашњу и спољну трговину и
заступање, Бачка Паланка
Матични број: 08697922
под бројем 3)
-- Пословно
име:
Мењачница „Кеш“, Бачка Паланка
Матични број: 55455953
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под бројем 4)
-- Пословно име: Агенција за
безбедност на раду, пружање
услуга,
пројектовање и консалтинг "Агенција МБ" Бачка Паланка
Матични број: 64388142
У групи 9 - локација улица
Краља Петра I - десно од улаза у
пијацу:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Предузеће за трговину на мало
„Штампа
систем“
д.о.о.
Београд
(Нови
Београд)
Матични број: 20052694
под бројем 2)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
под бројем 3)
-- Пословно име: „A&M&D“
о.д. за унутрашњу и спољну
трговину,
Бачка
Паланка
Матични број: 08742308
под бројем 4)
-- Пословно име: Привредни
риболов и трговина „Три
вршке“,
Карађорђево
Матични број: 62446463
под бројем 5)
-- Пословно
име:
Бутик
„Нада“,
Бачка
Паланка
Матични број: 55645329
под бројем 6)
-- Пословно име: Пољопривредно
газдинство, Бачка Паланка
Носилац пољопривредног газдинства: Филип Будимир
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У групи 10 - локација угао улица
Краља Петра I и Шафарикове:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
У групи 11 - локација у улици
Краља Петра I испред броја 38:
под бројем 1)
-- Пословно име: Берберска радња
„Сремац два“ Бачка Паланка
Матични број: 62944269
под бројем 2)
-- Пословно
име:
Модни
фризерски
салон
„Афродита“,
Бачка
Паланка
Матични број: 55812977
У групи 12 - локација угао улица
Краља Петра I и Светозара Милетића:
под бројем 1)
-- Пословно име: Трговинско
занатска радња и мењачница
„Саманта плус“, Бачка Паланка
Матични број: 63108472
У групи 14 - локација у улици
Трг Братства и јединства, код СТШ
„9. мај“:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Пекарско
угоститељска
радња
„Milanesse“, Бачка Паланка
Матични број: 60238812
У групи 15 - локација у улици
Трг Братства и јединства, код парка:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Трговина
на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићима и
дуваном „NATASHA&DUN“
Матични број: 64431552
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У групи 16 - локација блок „Партизан“, код ламела:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
У групи 17 - локација у улици
Димитрија Туцовића - северна страна:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
СТР
„Дада“,
Бачка
Паланка
Матични број: 55813302
У групи 18 - локација угао улица
Југословенске армије и Академика
Милана Курепе:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Предузеће за трговину на мало
„Штампа
систем“
д.о.о.
Београд
(Нови
Београд)
Матични број: 20052694
под бројем 2)
-- Пословно
име:
Самостална
трговинска
радња
„Ивана НМ“, Бачка Паланка
Матични број: 62808136
У групи 19 - локација угао улица
Југословенске армије и Браће Рибникара (преко пута „Гимназије“):
под бројем 1)
-- Пословно име: Привредно
друштво за трговину на
велико и мало „Футура плус“
а.д. Београд (Нови Београд)
Матични број: 17572130
У групи 20 - локација угао улица
Југ Богдана и Иве Лоле Рибара:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
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услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
У групи 21 - локација улица Трг
ослобођења:
Под бројем 1)
-- Пословно име: Трговинска
радња „Крле 3“, Бачка Паланка
Матични број: 63797103
под бројем 2)
-- Пословно
име:
Трговинска
радња
„VICTORIA
SIM“,
Бачка
Паланка
Матични број: 64112279
У групи 22 - локација угао улица
Вукице Митровић и Змај Јовине:
под бројем 1)
-- Пословно име: „Пашин-фарм“
д.о.о. за производњу, услуге и
промет, Параге Матични број:
08685665
У групи 23 - локација улица
Вукице Митровић, преко пута вртића
„Цврчак“:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
„SNS
COMPANY“ д.о.о. за трговину и услуге, Бачка Паланка
Матични број: 08793565
под бројем 2)
-- Пословно име: „Шакота“ д.о.о.
за производњу, трговину и
услуге, Бачка Паланка
-- Матични број: 08792810
под бројем 3)
-- Пословно име: Производња
хлеба, свежег пецива и колача
„KLAS MIX“, Бачка Паланка
Матични број: 55060452
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под бројем 4)
-- Пословно име: Самостална
трговинска радња „Вишња
плус“,
Бачка
Паланка
Матични број: 55812802
У групи 24 - локација угао
улица Светозара Милетића и Стевана
Хатале:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Предузеће за трговину на мало
„Штампа
систем“
д.о.о.
Београд
(Нови
Београд)
Матични број: 20052694
У групи 25 - локација улица
Цара Лазара испред броја 210:
под бројем 1)
-- Пословно име: „Пашин фарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
У групи 26 - локација угао улица
Бранка Радичевића и Шумске:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
У групи 27 -локација угао улица
Вука Караџића и Партизанске, код
вртића „Бамби“:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
У групи 28 - локација Синај III,
код самопослуге „Босанка“:
под бројем 1)
-- Пословно име: Пољопривредно
газдинство, Бачка Паланка
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Носилац пољопривредног газдинства: Жељко Радаковић
под бројем 2)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
У групи 29 - локација улица
Банатска бб, преко пута Геронтолошког центра:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
СТР
„GREEN“, Бачка Паланка
Матични број: 50812405
под бројем 2)
-- Пословно име: СПД „ОБРАД
ДМ“,
Бачка
Паланка
Матични број: 61854576
под бројем 3)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
под бројем 4)
-- Пословно
име:
Угоститељска
радња
„K&M
STORY“,
Бачка
Паланка
Матични број: 64450000
У групи 32 - локација код плаже
„Тиквара“:
под бројем 1)
-- Пословно име: СУР Кафе бар
„У ћошку“, Бачка Паланка
Матични број: 55644713
У групи 33 - локација угао улица
Марка Орешковића и Партизанске:
под бројем 1)
-- Пословно име: Тговинска радња
„МИЛА - МС“, Бачка Паланка
Матични број: 63333905
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Јавне површине и закупци из
члана 1. овог решења, а у складу са Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељеном месту Гајдобра („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 32/2017) су:
У групи 1 - локација улица
Јована Дучића бб, испред пекаре „Универзал“:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Предузеће за трговину на мало
„Штампа
систем“
д.о.о.
Београд
(Нови
Београд)
Матични број: 20052694
У групи 2 – локација угао улица
Јована Дучића и Хајдук Вељка:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
СТР
„Палма“,
Нова
Гајдобра
Матични број: 50810283
Јавне површине и закупци из
члана 1. овог решења, а у складу са Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељеном месту Нова
Гајдобра („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 32/2017) су:
У групи 1 – локација улица Пролетерска бб, код аутобуске станице:
под бројем 2)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
Јавне површине и закупци из
члана 1. овог решења, а у складу са Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
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површинама у насељеном месту Обровац („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 32/2017) су:
У групи 1 - локација улица
Гробљанска бб:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
д.о.о.
„Tabak press“, Нови Сад
Матични број: 20045523
под бројем 2)
-- Пословно
име:
СТР
„АПП“,
Обровац
Матични број: 54740433
под бројем 3)
-- Пословно
име:
СЗТР
„Делфин“,
Обровац
Матични број: 56236163
под бројем 4)
-- Пословно
име:
СЗТР
„Делфин“,
Обровац
Матични број: 56236163
У групи 1 - локација улица угао
Гробљанске и Маршала Тита:
под бројем 1)
-- Пословно име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
под бројем 2)
-- Пословно
име:
Ортачко
друштво „БНС - Љубо 2009“, Бач
Матични број: 20543566
Јавне површине и закупци из
члана 1. овог решења, а у складу са Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељеном месту Челарево („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 32/2017) су:
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У групи 1 - локација улица
Здравка Челара бб, код кафане „Три
шешира“:
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У групи 1 – локација, улица
Краља Петра I број 53, испред МЗ
„Младеново“:

под бројем 1)

под бројем 1)

-- Пословно
име:
СЗР
„Саша“,
Челарево
Матични број: 56856625

-- Пословно
име:
СЗР
„Саша“,
Челарево
Матични број: 56856625

У групи 2 – локација, улица
Словачка број 31 А, код стадиона:
под бројем 1)
-- Пословно име: СТР и Комисион
„Дадо“,
Челарево
Матични број: 54664141
У групи 3 – локација, угао улица
Маршала Тита и Војвођанске:
под бројем 1)
-- Пословно име: Привредно
друштво за трговину на
велико и мало „Футура плус“
а.д., Београд (Нови Београд)
Матични број: 17572130
У групи 5 – локација, улица
Маршала Тита број 37:
под бројем 1)
-- Пословно име: Прерада млека
и производња сира „Домаћа
млекара Маглић“, Маглић
Матични број: 54646305
У групи 6 - локација, угао Маршала Тита и Светозара Марковића:
под бројем 1)
-- Пословно име: СТР и Комисион
„Дадо“,
Челарево
Матични број: 54664141
Јавне површине и закупци из
члана 1. овог решења, а у складу са Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељеном месту Младеново („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 32/2017) су:

под бројем 3)
-- Пословно
име:
Трговинска
делатност
„Зојо
и
Бојана“,
Младеново
Матични број: 63602825
У групи 2 – локација, улица
Младена Стојановића бб, код МК
„Младеново“:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Трговинска
делатност
„Зојо
и
Бојана“,
Младеново
Матични број: 63602825
под бројем 2)
-- Пословно
име:
Трговинска
радња
„Мала
Сами“
Бачка
Паланка
Матични број: 63383058
под бројем 3)
-- Пословно име: Угоститељска
радња
„МР“,
Младеново
Матични број: 54290578
Јавне површине и закупци из
члана 1. овог решења, а у складу са Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељеном месту Пивнице („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 32/2017) су:
У групи 1 – локација, улица
Војвођанска број 23-25:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Месара
„Колар“,
Пивнице
Матични број: 54664249
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под бројем 2)
-- Пословно име: Трговинска
радња „Манго пром“, Пивнице
Матични број: 64600214
У групи 2 – локација, улица
Војвођанска бб:
под бројем 1)
-- Пословно
име:
Кафе
посластичарница
„H&B
-Hoki“,
Савино
село
Матични број: 63167690
под бројем 2)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
У групи 3 – локација, улица
Војвођанска број 40, код МК „Пивнице“:
под бројем 1)
-- Пословно име: Привредно
друштво за трговину на
велико и мало „Футура плус“
а.д., Београд (Нови Београд)
Матични број: 17572130
Јавне површине и закупци из
члана 1. овог решења, а у складу са Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељеном месту Силбаш („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 32/2017) су:
У групи 1 – локација, улица Светосавска, пут према Новом Саду:
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-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Бранислав
Брзак
под бројем 3)
-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Велибор Нинков
под бројем 4)
-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Миодраг Косић
под бројем 5)
-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Ђорђе Ђурак
под бројем 6)
-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Милка Поша
под бројем 7)
-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични
број:
Борислав
Михајловић
под бројем 8)
-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Видоје Алексић
под бројем 9)
-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Ивана Исаков

под бројем 1)

под бројем 10)

-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Носилац пољопривредног газдинства: Макса Пејак

-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Теодор Лаћарак

под бројем 2)

У групи 2 – локација, угао улица
Николе Тесле и Петра Драпшина:
под бројем 1)
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-- Пословно име: Пољопривредно газдинство, Силбаш
Матични број: Снежана Грбић.
Јавне површине и закупци из
члана 1. овог решења, а у складу са Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама у насељу
Параге („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 8/2015) су:
У групи 1 – локација, угао улица
Маршала Тита и Лењинове (код аутобуске станице):
под бројем 1)
-- Пословно
име:
„Пашинфарм“ д.о.о. за производњу,
услуге и промет, Параге
Матични број: 08685665
под бројем 2)
-- Пословно
име:
Пекара
„Еди и Лео“, Деспотово
Матични број: 63997048.
Члан 3.
На основу овог решења закључиће се Уговори о привременом закупу
јавне површине између Општине Бачка
Паланка и закупца јавне површине из
претходног члана.
Члан 4.
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На основу члана 65. став 1. тачка
8. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 пречишћен текст), члана 9. став 1. тачка
3. Одлуке о оснивању Установе за спорт
и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 21/2016), Општинско веће
Општине Бачка Паланка на својој 73.
седници, одржаној дана 07. децембра
2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији
радних места у Установи за спорт и
рекреацију „Тиквара“
Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт
и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка,
који је донео директор Установе за спорт
и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка,
дана 27. новембра 2017. године.
II

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-274/2017
07. децембaр 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-10/2017
07. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. став 1. тачка 8.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 24/2013-пречишћен текст), члана
5. став 4. Одлуке о утврђивању накнаде
за заштиту и унапређивање животне
средине на територији Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 42/2013, 10/2015 и
35/2016) и члана 33. став 6. Пословника
о раду Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на
својој 73. седници, одржаној дана 07.
децембра 2017. године, донело је следеће

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
I
Даје се сагласност на Правилник
о утврђивању критеријума и мерила
за умањење накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине на територији Општине Бачка Паланка, који је
донело Одељење за привреду Општинске
управе Општине Бачка Паланка, дана 30.
новембра 2017. године, под бројем IV-033-1/2017-84.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

19. децембар 2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-439-14/2017
07. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 45. став 7. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон),
члана 63. став 1. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), члана 6. став 1. и члана 33.
став 7. Пословника о раду Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 19/2008), Општинско веће Општине
Бачка Паланка, на 73. седници одржаној
дана 07. децембра 2017. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о измени Закључка о задужењима
чланова Општинског већа
Општине Бачка Паланка
I
У Закључку о задужењима чланова Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 14/2016) члан I став
1. тачка 8. мења се и гласи:
„МИРОСЛАВ ВУЧКОВИЋ, за
област индустрије и мале привреде.“
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

19. децембар 2017. године
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-64/2017
07. децембaр 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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-- МЛАДЕН ЛУЧИЋ, за заменика председника
-- РЕНАТА ЂУРИЋ, за члана
-- ЈЕЛЕНА ГАЛИЋ, за члана
-- РАДЕ ВУЈИЧИЋ, за члана

Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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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) и члана 2.
Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за младе у Општини Бачка Паланка за период 2016-2019.
године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 23/2015),
председник
Општине Бачка Паланка, дана 05. септембра 2017. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
чланова Комисије за израду
Локалног акционог плана за младе
у Општини Бачка Паланка за
период 2016-2019. године
I
Образује се Комисија за израду
Локалног акционог плана за младе у
Општини Бачка Паланка за период 20162019. године ( у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именује:
-- УРОШ ЖИВИЋ, за председника

III
Задатак Комисије је да изради
нацрт Локалног акционог плана за младе
у Општини Бачка Паланка за период
2016- 2019. године, да обједини податке
о потребама и проблемима са којим
се суочавају млади у нашој општини,
да координира активности и сарадњу
између свих субјеката који делују у области значајним за бригу о младима (спорт,
култура, здравство, образовање, запошљавање, социјална заштита итд.).
IV
Мандат Комисије траје до завршетка израде Локаног акциног плана.
Комисија за свој рад одговара председнику Општине Бачка Паланка и подноси
му Извештај о раду Комисије.
V
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
VI
Комисија има право на накнаду на
основу члана 4. Одлуке о накнадама и
наградама за рад одобрника Скупштине
општине,
заменика
председника
Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа
Општине („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 9/2010,21/2012,16/20
13,7/2014,36/2014 и 38/2016).
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19. децембар 2017. године

II

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

У Комисију се именује:

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2017-33
05. септембра 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

-- ЗДРАВКА МЕРЊИК, за заменика председника

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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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 04. децембра 2017. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
расподелу хуманитарних
пакета хране за најугроженијe
породице избегличке и интерно
расељене популације смештене на
територији општине
Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за расподелу
хуманитарних пакета хране за најугроженије породице избегличке и интерно
расељене популације смештене на територији општине Бачка Паланка ( у даљем
тексту: Комисија).
Мандат Комисије траје до завршетка расподеле помоћи.

-- ТАЊА ТОРОВИЋ, за председника

-- НИКОЛА ЛАЛИЋ, за члана
-- ЈАСМИНА
члана

ПОПОВИЋ,

за

-- ЈЕЛЕНА МАЛИНОВИЋ, за
члана.
III
Задатак Комисије је да усвоји Правилник, објави Оглас, расписује Оглас
и разматра поднете захтеве и доноси
Одлуку о додељивању помоћи.
IV
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-44
04. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. Став 7. Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“,
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,
103/2015 и 99/16) и члана 16. Одлуке о
буџету Општине Бачка Паланка за 2017.
годину („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 38/2016, 7/2017, 23/2017 и
29/2017), Председник Општине Бачка
Паланка дана 04. децембра 2017. године,
донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2017. годину раздео 4, глава 4.01 Општинска управа-пољопривреда и рурални развој, функционална класификација 421,
позиција 142, економска класификација
423 „Услуге по уговору-пољочувари“
умањује се у износу од 866.446 динара,
а за износ од 366.446 динара повећава
се апропријација у разделу 4, глава 4.01
Општинска управа-пољопривреда и
рурални развој, функционална класификација 421, позиција 150, економска класификација 426 „Материјал“, а за износ
од 500.000 динара повећава се апропријација у разделу 4, глава 4.01 Општинска
управа-пољопривреда и рурални развој,
функционална класификација 421, позиција 156, економска класификација 423Услуге по уговору.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2017. годину раздео 4, глава 4.01
Општинска управа, функционална класификација 130, позиција 48, економска
класификација 465 „Остале дотације
и трансфери“ умањује се у износу од
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10.611,74 динара, а за износ од 2.299,55
динара повећава се апропријација у разделу 1, глава 1.01 Скупштина општине,
функционална класификација 111, позиција 11, економска класификација 465
„Остале дотације и трансфери“, за износ
од 8.312,19 динара повећава се апропријација у разделу 2, глава 2.01 Председник
општине, функционална класификација
111, позиција 24, економска класификација 465 „Остале дотације и трансфери“.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2017-1006
04. децембра 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. став 7. Закона о
буџетском систему („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 и 99/16) и
члана 16. Одлуке о буџету Општине
Бачка Паланка за 2017. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
38/2016, 7/2017, 23/2017 и 29/2017), Председник Општине Бачка Паланка дана 14.
децембра 2017. године, донео је следеће
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РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2017. годину раздео 4, глава 4.01 Општинска управа-пољопривреда и рурални развој, функционална класификација 421,
позиција 142, економска класификација
423 „Услуге по уговору-пољочувари“
умањује се у износу од 171.683 динара,
а за исти износ повећава се апропријација у разделу 4, глава 4.01 Општинска
управа-пољопривреда и рурални развој,
функционална класификација 421, позиција 147, економска класификација 424
„Специјализоване услуге-обележавање
парцела“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2017. годину раздео 4, глава 4.01
Општинска управа, функционална класификација 130, позиција 35, економска
класификација 411 „Плате, додатци и
накнаде запослених“ умањује се у износу
од 22.581,00 динара, а за исти износ
повећава се апропријација у разделу 4,
глава 4.04 Туристичка организација,
функционална класификација 473, позиција 256, економска класификација 411
„Плате, додатци и накнаде запослених“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2017. годину раздео 4, глава 4.01
Општинска управа, функционална класификација 070, позиција 80, економска
класификација 463- ЦСР- породично
саветовалиште, умањује се у износу од
113.461,97 динара, а за износ од 96.235,77
динара повећава се апропријација у разделу 4, глава 4.01 Општинска управа,
функционална класификација 070, позиција 75, економска класификација 463ЦСР- Зараде запослених, за износ од
17.226,20 динара повећава се апропријација у разделу 4, глава 4.01 Општинска
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управа, функционална класификација
070, позиција 76, економска класификација 463- ЦСР- Доприноси послодавца.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2017-1054
14. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 др.
закон), члана 58. став 1. тачка 5. и члана
108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка”, број 24/2013 - пречишћен текст), председник Општине
Бачка Паланка, дана 19. децембра 2017.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
спровођење поступка доделе
грађевинског материјала за
решавање стамбених потреба Рома
са пребивалиштем на територији
Општине Бачка Паланка
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I

IV

У циљу реализације Локалног
акционог плана за Роме у Општини
Бачка Паланка 2016 – 2020, образује се
Комисијa за спровођење поступка доделе
грађевинског материјала за решавање
стамбених потреба Рома са пребивалиштем на територији Општине Бачка (у
даљем тексту: Комисија).

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

II

V

У Комисију се именују:
-- МЛАДЕН ЛУЧИЋ, председник
-- ЈЕЛЕНА ГАЛИЋ,
председника
-- МИЛКИЦА
члан

заменик

ПЕТРЖЉАН,

-- НИКОЛА ЛАЛИЋ, члан

Све административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Одељење за друштвене делатности.
VI
У свом раду Комисија ће користити печат Председника општине.

-- ЗДРАВКА МЕРЊИК, члан
III
Задаци Комисије су да спроведе
поступaк доделе грађевинског материјала за решавање стамбених потреба
Рома на територији Општине Бачка који
је обезбеђен средствима Општине Бачка
Паланка у буџетској 2018. години:- донесе
Правилник о пружању помоћи за адаптацију објеката, - утврди текст Јавног
позива, - размотри пријаве по објављеном
јавном позиву и донесе Одлуку о додели
средстава, - припреми текст уговора који
се закључује са најповољнијим добављачем након спроведене јавне набавке мале
вредности, - припреми текст Уговора
који се закључује са корисницима којима
се додељује грађевински материјал, припреми сву финансијску и другу документацију у циљу правдања средстава,
- достави Извештај о реализацији конкурса, -обавља све друге послове везане
за спровођење Конкурса.

VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Опшине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2017-43
19. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општина Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 5. став 3, 4.
и 5. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
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42/2013, 10/2015 и 35/2016), Одељење за
привреду Општинске управе Општине
Бачка Паланка, дана 30. 11. 2017. године,
донело је

ПРАВИЛНИК
о утврђивању критеријума и
мерила за умањење накнаде за
заштиту и унапређивање животне
средине на територији Општине
Бачка Паланка
Члан 1.
Овим правилником утврђују
се критеријуми и мерила за умањење
накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине за привредне субјекте
на територији Општине Бачка Паланка.
Члан 2.
Да би остварили право на умањење
накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине, привредни субјекти
морају испуњавати следеће услове:
-- да послују у складу са важећим
законским прописима из области заштите животне средине
( емисија загађујућих материја
мора бити у оквиру максимално дозвољених вредности,
да имају донета сва потребна
акта из области заштите и
унапређивања животне средине и сл.);
-- да нису имали акцидентних
ситуација (удеса) којима би
нарушили животну средину у
претходној години.
Члан 3.
Право на умањење накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине, привредни субјекти остварују за
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средства уложена у години која претходи
години за коју се накнада утврђује и то:
-- за улагање у побољшање енергетске ефикасности,
-- за
смањење
емисије
загађујућих материја, које су
већ биле у границама максимално дозвољених вредности ,
-- за улагања и донације за побољшање, заштиту и унапређивање животне средине.
Уз захтев за умањење накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине, потребно је приложити следећу
документацију:
1. извештај
о
мерењима
загађујућих материја у води,
ваздуху и земљи,
2.

документ о категоризацији
отпада,

3. изјаву да привредни субјекат
није имао акцидентних ситуација (удеса) у претходној
години.
Члан 4.
Умањење висине накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
привредним субјектима ће се одобравати
по следећој скали:
Ред.
Умањење
Висина улагања
бр.
у%
1 Улагање у односу на
решењем утврђени износ
5%
накнаде до 25 %
2 Улагање у односу на
решењем утврђени износ
10%
накнаде од 25-50%
3 Улагање у односу на
решењем утврђени износ
15%
накнаде од 50-75%
4 Улагање у односу на
решењем утврђени износ
20%.
накнаде преко 75%
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Ако су улагања привредних субјеката вршена у виду донација за заштиту
и унапређивање животне средине школама, установама, невладиним организацијама, удружењима грађана и сл.,
умањење се остварује у износу од 20%.
Члан 5.
Сагласност на овај правилник
даје Општинско веће Општине Бачка
Паланка.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању критеријума и мерила за умањење
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине на територији Општине
Бачка Паланка, број: IV-03-331/2015-44
од дана 24.09.2015. године.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: IV-03-3-1/2017-84
Дана: 30. 11. 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Руководилац
Одељења за привреду,
Зоран Баћина, с.р.
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