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и изградњу на подручју које је намењено
изградњи кућа за одмор.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, број
72/09, 81/09, 64/10 – Oдлука УС РС, 24/11,
121/12, 42/13 – Oдлука УС РС, 50/13 –
Oдлука УС РС, 98/13 – Одлука УС РС,
132/14 и 145/14), члана 9. став 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/04 и 88/10) и члана 37.
тачка 5. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/13), Скупштина општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу
Комисије за планове, на својој 29. седници, одржаној дана 24. марта 2015. године,
доноси:

ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне
регулације зоне куће за одмор Партизански пут у Визићу
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације зоне куће за одмор - Партизански пут у Визићу (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Основни циљ израде Плана је
стварање основа за просторно уређење

Члан 3.
Ова Одлука садржи оквирну границу планског подручја. Коначна граница планског подручја биће дефинисана
након завршетка комасације земљишта
у КО Визић, а најкасније у фази израде
Нацрта плана.
Опис оквирне границе планског
подручја:
Почетна тачка описа границе
планског подручја је тачка 1, која се налази на граници катастарских парцела број 542, 543 и границе катастарске
општине. Од тачке 1 граница се креће
у правцу југоистока пратећи границу
катастарске општине до тачке 2, која се
налази на граници катастарских парцела број 434, 1598 и границе катастарске
општине. Од тачке 2 граница се ломи и
прати северозападну границу катастарске парцеле број 1598 до тачке 3, која се
налази на граници катастарских парцела
број 444, 1598 и 1609. Од тачке 3 граница
се ломи и прати североисточну границу
катастарске парцеле 1609 до тачке 4, која
се налази на граници катастарских парцела број 517, 1603 и 1609. Од тачке 4 граница се ломи и прати источну границу
катастарске парцеле број 1603 до тачке 5,
која се налази на граници катастарских
парцела број 503, 527 и 1603. Од тачке 5
граница се ломи и прати северну грани-
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цу катастарских парцела број 503, 533,
540 и 542 до тачке 1, која, уједно, представља и почетну тачку описа оквирне
границе планског подручја.
Оквирна граница планског подручја дата је у оквиру графичког прилога
Катастарско - топографски план са оквирном границом планског подручја који
је саставни део ове Одлуке
Укупна површина оквирног обухвата планског подручја износи ~43,48ha.
Члан 4.
Основ за израду Плана је документација вишег реда: Просторни план
општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка", број
20/12) (у даљем тексту: Просторни план),
који је дао генерална просторна решења,
правила за уређење и коришћење простора за изградњу у зонама кућа за одмор,
правила грађења инфраструктурних коридора и објеката и критеријуме заштите
животне средине.
Просторним планом су, између
осталог, за грађевинско земљиште изван
границе грађевинског подручја насеља
одређене и зоне кућа за одмор.
У обухвату Просторног плана
зоне кућа за одмор налазе се само на
фрушкогорској страни општине у КО
Визић и КО Нештин. Зоне кућа за одмор
се налазе у заштитној зони Националног
парка Фрушка гора и за њих је дат опис
граница грађевинског земљишта за сваки појединачни локалитет.
За зоне кућа за одмор потребна је
израда плана детаљне регулације (према
Просторном плану подручја посебне намене Фрушке горе), а у складу са условима из Просторног плана. Реконструкција
постојећих кућа за одмор у овим зонама
може се вршити на основу Просторног
плана и то само у оквиру постојећег обје-
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кта (уколико габарит објекта није већи
од прописаног просторним планом).
Просторни план је дао основне
принципе, визију, циљеве и концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја.
Члан 5.
За предметно планско подручје
постојеће подлоге представљају графички премер извршен 1864. године у
стереографској пројекцији и хватском
систему мера, у размери 1:2880 и дигитални ортофото општине Бачка Паланка. Кроз поступак комасације биће обезбеђен катастарско - топографски план
који ће се користи за потребе израде
Плана.
Члан 6.
Рок за израду Нацрта плана је 6
(словима: шест) месеци од дана достављања катастарско - топографског плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Одељење
за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка.
Израда Плана уступа се ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“, Трг братства и јединства 36, Бачка Паланка.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће се у буџету општине Бачка Паланка.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење које је донело Одељење за урбанизам и грађевинарство, Општинске
управе општине Бачка Паланка, под ред-
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ним бројем IV-05-501-2-2/2015, од дана
10.03.2015. године, којим је утврђено да је
за израду Плана детаљне регулације зоне
куће за одмор - Партизански пут у Визићу, потребно израдити Стратешку процену утицаја плана на животну средину.
Члан 10.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже
стручној контроли и излаже се на јавни
увид. Стручну контролу врши Комисија
за планове Скупштине општине Бачка
Паланка.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном
листу и траје 30 дана.
Јавни увид 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 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-29/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански
На основу члана 9. став 1. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике
Србије'', број 135/2004 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о организацији Општинске управе (''Службени лист Општине
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Бачка Паланка'', број 2/2009 и 19/2010),
Општинска управа Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство доноси:

РЕШЕЊЕ
о стратешкој процени утицаја
Плана детаљне регулације зоне
кућа за одмор – Партизански пут у
Визићу на животну средину
1.
Приступа се стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације зоне
куће за одмор – Партизански пут у Визићу на животну средину ( у даљем тексту: план).
2.
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће
се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеним планом, значај и
карактеристике плана, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и
макролокацију и друга питања и проблеми животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину, а
узимајући у обзир планиране намене.
3.
Стратешком проценом утицаја
плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4.
Разлози за вршење стратешке
процене су сагледавање свих промена у
просторно-функционалној организацији
подручја које се планирају планом, које
могу бити од утицаја на стање животне
средине са проценом и мерама које су
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нужне како би се евентуални утицаји
свели у граничне вредности.
5.
О извршеној стратешкој процени
утицаја на животну средину израдиће
се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став
2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину (''Службени гласник Републике Србије''', број 135/04 и
88/2010).
6.
За носиоца израде Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну
средину одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка''.
За израду Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину носилац израде ће сачинити мултидисциплинарни стручни тим.
Рок за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину износи 6 (шест) месеци, од дана
достављања катастарско-топографског
плана.
7.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће свих надлежних
и заинтересованих органа и организација и јавности на начин да се излагање
на јавни увид Предлог Плана детаљне
регулације зоне куће за одмор – Партизански пут у Визићу и извештаја о стратешкој процени истовремено оглашава
у дневном и локалном листу, при чему
се оглашавају подаци о времену и месту
излагања Предлога Плана детаљне регулације зоне куће за одмор – Партизански
пут у Визићу и извештаја о стратешкој
процени на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица
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могу доставити примедбе, подаци о времену и месту одржавања јавне расправе,
као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
8.
Средства за израду Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну
средину обезбедиће инвеститор, Општина Бачка Паланка.
9.
Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације
зоне куће за одмор – Партизански пут
у Визићу, и објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Одељење за урбанизам и грађевинарство
Број: IV-05-501-2-2/2015
Дана: 10. 03. 2015. године
Бачка Паланка
Руководилац Одељења
за урбанизам и грађевинарство,
Марија Коларов, с.р.
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у КО Визић, а најкасније у фази израде
Нацрта плана.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, број
72/09, 81/09, 64/10 – Oдлука УС РС, 24/11,
121/12, 42/13 – Oдлука УС РС, 50/13 –
Oдлука УС РС, 98/13 – Одлука УС РС,
132/14 и 145/14), члана 9. став 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 88/10) и члана
37. тачка 5. Статута општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/13 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка,
по прибављеном мишљењу Комисије за
планове, на својој 29. седници, одржаној
дана 24. марта 2015. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне
регулације зоне куће за одмор Скандала и Батов До у Визићу
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације зоне куће за одмор - Скандала и Батов До у Визићу (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Основни циљ израде Плана је
стварање основа за просторно уређење
и изградњу на подручју које је намењено
изградњи кућа за одмор.
Члан 3.
Ова Одлука садржи оквирну границу планског подручја. Коначна граница планског подручја биће дефинисана
након завршетка комасације земљишта

Опис оквирне границе планског
подручја:
Почетна тачка описа границе
планског подручја је тачка 1, која се налази на граници катастарских парцела
број 515, 1270 и 1586. Од тачке 1 граница
прати јужну, а потом западну границу
катастарске парцеле број 1586 до тачке 2,
која се налази на граници катастарских
парцела број 183, 212 и 1586. Од тачке 2
граница се ломи до тачке 3 која се налази на граници катастарских парцела
број 183, 212 и 213. Од тачке 3 граница
се ломи и прати границу катастарских
парцела број 212 и 213 до тачке 4, која се
налази на граници катастарских парцела
број 197, 212 и 213. Од тачке 4 граница
се ломи и прати границу катастарских
парцела број 197 и 212 до тачке 5 која се
налази на граници катастарских парцела
број 197, 211 и 212. Од тачке 5 граница се
ломи до тачке 6, која се налази на граници катастарских парцела број 187/2, 188 и
197. Од тачке 6 граница се ломи и прати
југозападну границу катастарске парцеле број 197 до тачке 7, која се налази на
граници катастарских парцела број 194,
195 и 197. Од тачке 7 граница се ломи до
тачке 8, која се налази на граници катастарских парцела број 73, 194 и 195. Од
тачке 8 граница прати границу катастарских парцела број 73 и 194 до тачке 9,
која се налази на граници катастарских
парцела број 73, 194 и 1587. Од тачке 9
граница се креће до тачке 10 која се налази на месту пресецања праве која се поклапа са северном границом катастарске
парцеле број 73 и границе катастарских
парцела број 193 и 1587. Од тачке 10 граница се ломи и прати западну, а потом
северну границу катастарске парцеле
број 1587 до тачке 11, која се налази на
граници катастарских парцела број 164,
175 и 1587. Од тачке 11 граница се ломи
до тачке 12, која се налази на граници ка-
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тастарских парцела број 153/2, 155 и 164.
Од тачке 12 граница се креће до тачке 13,
која се налази на граници катастарских
парцела број 153/2, 154/1 и 155. Од тачке
13 граница се креће до тачке 14, која се
налази на граници катастарских парцела
број 154/1 и 155. Од тачке 14 граница се
ломи до тачке 15, која се налази на граници катастарских парцела број 154/1,
155 и 156. Од тачке 15 граница се ломи до
тачке 16, која се налази на граници катастарских парцела број 154/1, 154/2 и 156.
Од тачке 16 граница се креће до тачке 17,
која се налази на граници катастарских
парцела број 154/2, 156 и 1602. Од тачке
17 граница се ломи до тачке 18, која се
налази на граници катастарских парцела
број 153/1, 154/2, 154/3 и 1602. Од тачке
18 граница се креће до тачке 19, која се
налази на граници катастарских парцела
број 153/1 и 1602. Од тачке 19 граница се
ломи и прати североисточну границу катастарске парцеле број 1602 до тачке 20,
која се налази на граници катастарских
парцела број 183, 1286/2 и 1602. Од тачке
20 граница се ломи и прати северозападну границу катастарске парцеле број 183
до тачке 21, која се налази на граници
катастарских парцела број 183, 512/1 и
1271/1. Од тачке 21 граница прати западну границу катастарских парцела број
512/1, 513/1 и 515 до тачке 1, која, уједно,
представља и почетну тачку описа оквирне границе планског подручја.
Оквирна граница планског подручја дата је у оквиру графичког прилога
Катастарско - топографски план са оквирном границом планског подручја који
је саставни део ове Одлуке.
Укупна површина оквирног обухвата планског подручја износи ~24,67ha.
Члан 4.
Основ за израду Плана је документација вишег реда: Просторни план
општине Бачка Паланка ("Службе-
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ни лист општине Бачка Паланка", број
20/12) (у даљем тексту: Просторни план),
који је дао генерална просторна решења,
правила за уређење и коришћење простора за изградњу у зонама кућа за одмор,
правила грађења инфраструктурних коридора и објеката и критеријуме заштите
животне средине.
Просторним планом су, између
осталог, за грађевинско земљиште изван
границе грађевинског подручја насеља
одређене и зоне кућа за одмор.
У обухвату Просторног плана
зоне кућа за одмор налазе се само на
фрушкогорској страни општине у КО
Визић и КО Нештин. Зоне кућа за одмор
се налазе у заштитној зони Националног
парка Фрушка гора и за њих је дат опис
граница грађевинског земљишта за сваки појединачни локалитет.
За зоне кућа за одмор потребна је
израда плана детаљне регулације (према
Просторни плану подручја посебне намене Фрушке горе), а у складу са условима из Просторног плана. Реконструкција
постојећих кућа за одмор у овим зонама
може се вршити на основу Просторног
плана и то само у оквиру постојећег објекта (уколико габарит објекта није већи
од прописаног просторним планом).
Просторни план је дао основне
принципе, визију, циљеве и концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја.
Члан 5.
За предметно планско подручје
постојеће подлоге представљају графички премер извршен 1864. године у
стереографској пројекцији и хватском
систему мера, у размери 1:2880 и дигитални ортофото општине Бачка Паланка. Кроз поступак комасације биће обезбеђен катастарско - топографски план
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који ће се користи за потребе израде
Плана.
Члан 6.
Рок за израду Нацрта плана је 6
(словима: шест) месеци од дана достављања катастарско - топографског плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Одељење
за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка.
Израда Плана уступа се ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“, Трг братства и јединства 36, Бачка Паланка.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбедиће се у буџету општине Бачка Паланка.
Члан 9.
Саставни део ове одлуге је Решење које је донело Одељење за урбанизам и грађевинарство, Општинске
управе општине Бачка Паланка, под редним бројем IV-05-501-2-1/2015, од дана
10.03.2015. године, којим је утврђено да
је за израду Плана детаљне регулације
зоне куће за одмор - Скандала и Батов До
у Визићу, потребно израдити Стратешку
процену утицаја плана на животну средину.
Члан 10.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже
стручној контроли и излаже се на јавни
увид. Стручну контролу врши Комисија
за планове Скупштине општине Бачка
Паланка.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном
листу и траје 30 дана.

30. март 2015. године

Јавни увид 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 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-30/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
На основу члана 9. став 1. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике
Србије'', број 135/2004 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о организацији Општинске управе (''Службени лист Општине
Бачка Паланка'', број 2/2009 и 19/2010),
Општинска управа Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство доноси:

РЕШЕЊЕ
о стратешкој процени утицаја
Плана детаљне регулације зоне
кућа за одмор – Скандала и Батов
До у визићу на животну средину
1.
Приступа се стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације зоне
куће за одмор – Скандала и Батов до у
Визићу на животну средину ( у даљем
тексту: план).
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2.
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће
се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеним планом, значај и
карактеристике плана, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и
макролокацију и друга питања и проблеми животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину, а
узимајући у обзир планиране намене.
3.
Стратешком проценом утицаја
плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4.
Разлози за вршење стратешке
процене су сагледавање свих промена у
просторно-функционалној организацији
подручја које се планирају планом, које
могу бити од утицаја на стање животне
средине са проценом и мерама које су
нужне како би се евентуални утицаји
свели у граничне вредности.
5.
О извршеној стратешкој процени
утицаја на животну средину израдиће
се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став
2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', број 135/2004 и
88/2010).
6.
За носиоца израде Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну
средину одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка''.
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За израду Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину носилац израде ће сачинити мултидисциплинарни стручни тим.
Рок за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину износи 6 (шест) месеци, од дана
достављања катастарско-топографског
плана.
7.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће свих надлежних и
заинтересованих органа и организација
и јавности на начин да се излагање на
јавни увид Предлог Плана детаљне регулације зоне куће за одмор – Скандала
и Батов до у Визићу и извештаја о стратешкој процени истовремено оглашава
у дневном и локалном листу, при чему
се оглашавају подаци о времену и месту
излагања Предлога Плана детаљне регулације зоне куће за одмор – Скандала
и Батов до у Визићу и извештаја о стратешкој процени на јавни увид, начин на
који заинтересована правна и физичка
лица могу доставити примедбе, подаци
о времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су
од значаја за јавни увид.
8.
Средства за израду Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну
средину обезбедиће инвеститор, Општина Бачка Паланка.
9.
Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације
зоне куће за одмор – Скандала и Батов
до у Визићу, и објавиће се у “Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Одељење за урбанизам и грађевинарство
Број: IV-05-501-2-1/2015
Дана: 10. 03. 2015. године
Бачка Паланка
Руководилац Одељења
за урбанизам и грађевинарство,
Марија Коларов, с.р.

30. март 2015. године
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83
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“ број 135/2004, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука УС), члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка, број 26/2009) и сагласности
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, број
401-00-482/2015-09 од 12. марта 2015. године, Општинско веће општине Бачка Паланка
на својој 110. седници, одржаној дана 19. марта 2015. године, донело је

ПРОГРАМ
коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2015.
годину
1. Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена средстава остварених на основу члана 85, 85а и члана 87. Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004, 36/2009 – др. закон,
72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука УС), Уредбе о одређивању активности
чије обављање утиче на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 109/2009 и 8/2010) и Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде
за заштиту и унапређење животне средине и највишег износа накнаде („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009).
2. За реализацију Програма планирају се средства остварена у износу од
37.000.000,00 динара и то:
1.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине
У К У П Н О:

17.000.000,00
17.000.000,00

Која су буџетом Општине Бачка Паланка – Буџетски фонд за заштиту животне
средине, распоређена на следећи начин:
1.

Услуге по уговору

4.000.000,00

2.

Специјализоване услуге

8.500.000,00

3.

Материјал

1.500.000,00

4.

Субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама

3 .000.000,00

УКУПНО:

17.000.000,00

3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за:
Услуге по уговору: позиција 85; економска класификација 423
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-активности у животној средини које доприносе безбедности и заштити
здравља људи (сузбијање крпеља и симулида)

500.000,00

- картирање терена под амброзијом у 2015. години

900.000,00

- сузбијање амброзије у урбаним деловима града

1.800.000,00

- сузбијање амброзије у насељеним местима општине
УКУПНО:

800.000,00
4.000.000,00

Специјализоване услуге: позиција 86; економска класификација 424
2. - мерење квалитета ваздуха (сумпор-диоксид,чађ...)

500.000,00

- мониторинг градског зеленила

150.000,00

- превентивни заштитни третмани градског зеленила

350.000,00

- третирање комараца

5.000.000,00

- активности везане за имплементацију локалног акционог плана
управљања отпадом(чишћење,санација,рекултивација постојећих
сметлишта и комунално опремање општине,сређивање сточни гробаља)

2.500.000,00

У К У П Н О:

8.500.000,00

Материјал: позиција 87; економска класификација 426

3.

-опремање посудама за одлагање отпада (набавка врећа за примарну
селекцију отпада - пилот пројекти)

500.000,00

- подизање нових зелених површина и засада (набавка цвећа, садница,
жардињера, земље)

1.000.000,00

У К У П Н О:

1.500.000,00

Субвенције јавним и нефинансијским организацијама: позиција 88; економска
класификација 451
4.

-ревитализација и одржавање постојећих засада и зелених површина

3.000.000,00

У К У П Н О:

3.000.000,00

4. Финансирање и суфинансирање активности из тачке 4. Програма вршиће се у
зависности од остварених средстава на основу члана 85, 85а и 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004,
36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС).
5. Приоритетне активности из тачке 4. Програма утврђује Председник општине.
6. Реализацију овог Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и
реализацију појединачних програма и пројеката спроводи Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка.
7. Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-29/2015
19. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

30. март 2015. године

„VI – СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ И
КУЋНУ НЕГУ“ – 1 руководилац на пословима помоћи у кући и кућне неге и 6
радника помоћи у кући и кућне неге.
II

Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.

84
На основу члана 65. 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 110.
седници, одржаној дана 19. марта 2015.
године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
број и структуру запослених
Геронтолошког центра Бачка
Паланка који се финансирају из
буџета Општине Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на број и структуру запослених Геронтолошког центра
Бачка Паланка, који се финансирају из
буџета Општине Бачка Паланка, а који
су одређени Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова
и радних задатака Геронтолошког центра Бачка Паланка, број 01-110-258 од 10.
јула 2012. године-пречишћен текст (основни текст од 05. 11. 1998. са изменама
од 2006, 2007, 2009, 2010 и 2012.) у члану 11, у табеларном приказу под бројем:

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-8/2015
19. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 65. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст)
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 својој 110.
седници, одржаној дана 19. марта 2015.
године, донело је

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снaге Програма
подршке за спровођење
пољопривредне политике и
политике руралног развоја у 2015.
години на територији Општине
Бачка Паланка
Ставља се ван снаге Програм
подршке за спровођење пољопривредне

30. март 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

политике и политике руралног развоја
у 2015. години на територији Општине
Бачка Паланка који је донет на 109. седници Општинског већа Општине Бачка
Паланка, одржаној дана 17. марта 2015.
године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-320-10/2015-1
19. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.
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