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Члан 2.

На основу члана 15. став 2. Закона о јавном информисању и медијима
(„Службени гласник Републике Србије”,
број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 65. и члана 108.
став 2 Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) и
члана 33. Пословника о раду Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 13. седници, одржаној дана 25. августа 2016. године, донело
је

ПРОГРАМ
о механизму утврђивања јавног
интереса у области јавног
информисања у Oпштини
Бачка Паланка
Члан 1.
Овим Програмом се ближе регулише поступак утврђивања јавног интереса у области јавног информисања у
Општини Бачка Паланка, у циљу ефикаснијег и сврсисходнијег коришћења
буџетских средстава намењених суфинансирању јавног интереса у области
јавног информисања.

Под јавним интересом у области
јавног информисања у Општини Бачка
Паланка, подразумева се:
-- истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање свих грађана;
-- истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање на матерњем језику
грађана припадника националних мањина;
-- информисање на српском језику припадника српског народа
који живе ван територије Републике Србије;
-- очување културног идентитета српског народа и националних мањина;
-- информисање иностране јавности на страним језицима
када је то од интереса за Општину Бачка Паланка;
-- информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група;
-- подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права
и демократије;
-- унапређивање правне и социјалне државе, слободног
развоја личности и заштите
деце и младих, развоја култур-
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ног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост
као део образовног система,
развоја науке, развоја спорта
и физичке културе и заштите
животне средине и здравља
људи;
-- унапређивање медијског и новинарског професионализма.
Општина Бачка Паланка се стара
о остваривању јавног интереса, подстичући разноврсност медијских садржаја,
слободу изражавања идеја и мишљења,
слободан развој независних и професионалних медија, ради задовољавања потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Члан 3.
Општина Бачка Паланка обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања и распоређује их на основу
спроведених јавних конкурса и појединачним давањима, на основу принципа о
додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације.
За појединачна давања се може
определити највише 5% средстава од
укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса путем јавних
конкурса.
Поступак и услови за доделу средстава путем конкурса се детаљније регулишу Правилником о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број
16/2016) и Јавним позивом за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за
сваку календарску годину.

14. септембар 2016. године

Члан 4.
Председник општине Бачка Паланка стара се о доследном спровођењу
механизма утврђивања јавног интереса у
области јавног информисања при чему је
Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка
(у даљем тексту: Одељење за друштвене
делатности) дужно да пружа потребну
стручну помоћ.
Председник општине, уз помоћ
Одељења за друштвене делатности, организује послове на спровођењу механизма
утврђивања јавног интереса у области
јавног информисања, од позивања и организације јавне расправе до састављања
извештаја о предложеним темама од
јавног интереса. По завршетку посла,
Одељење за друштвене делатности извештава Општинско веће Општине Бачка
Паланка о спроведеној јавној расправи
и утврђеној листи предложених тема од
јавног интереса у области јавног информисања на нивоу Општине.
Коначну одлуку о утврђивању
листе тема од јавног интереса у области
јавног информисања у Општини Бачка
Паланка доноси Општинско веће.
Члан 5.
Механизам утврђивања јавног интереса у области јавног информисања
спроводи се у две фазе.
У првој фази, председник општине позива удружења грађана и друге
заинтересоване стране да предлажу теме од јавног интереса у области јавног
информисања. Уз позив, прослеђује се
и акт Општинског већа са објашњењем
механизма утврђивања јавног интереса у
области јавног информисања, као и листа приоритета из развојних стратегија
Општине Бачка Паланка. Позивом се
прецизира термин, датум и место одржавања јавне расправе о темама од јавног
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интереса. Позив се објављује и на званичној интернет страници Општине (www.
backapalanka.rs), преко кога се грађанима
омогућава интерактивна комуникација и
предлагање тема пре јавне расправе.
У другој фази, Општинско веће,
на основу спроведене јавне расправе, а
узимајући у обзир и приоритете из развојних стратегија Општине Бачка Паланка, доноси одлуку о листи тема од јавног
интереса у области јавног информисања.
Одлука се објављује на званичној интернет страници Општине. Листа тема из те
одлуке постаје део првог наредног конкурса за суфинансирање јавног интереса
у области јавног информисања.
Члан 6.
Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-642-2/2016
25. август 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. тачка15. и
члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 24/2013 - пречишћен текст) и Одлуке о привременом
постављању мањих монтажних објеката
и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр.
11/2011), Општинско веће општине Бачка
Паланка, на својој 14. седници одржаној
29. августа 2016. године, донело је
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ЕЛАБОРАТ
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама, у
насељу Товаришево
Члан 1.
Овим Елаборатом утврђују се локације – места за постављање мањих
монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке), величина и намена, на јавним
површинама на територији насеља Товаришево и то:
Група 1 – локација у центру насеља, у улици Маршала Тита
-- 1 киоск, површине до максимум 30 м² у зависности од локације; Маршала Тита 46, катастарска парцела број 905
-- 1 киоск, површине до максимум 30 м² у зависности од локације; Маршала Тита, катастарска парцела број 1991
-- 1 киоск, површине до максимум 30 м² у зависности од локације; Маршала Тита 61-63,
катастарска парцела број 1991
Члан 2.
Овим Елаборатом предвиђено је
постављање 3 мања монтажна објекта (киоска, монтажних барака и летња
башта) на три локације у насељу Товаришево у једној улици (Маршала Тита).
Намена киоска и других мањих
монтажних објеката зависи од жеља инвеститора, површине и саме локације
која условљава површину и намену.
Намена назначена као трговина
подразумева продају робе на мало: штампе, дуванских производа, безалкохолних
и алкохолних пића, кондиторских производа у фабричком паковању, папирне
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галантерије, играчака, прибора за личну
хигијену, телефонских картица, карата
за јавни превоз и наплату паркинга,
листића/картица игара на срећу, цвећа и
позамантерије.
Намена назначена као продаја
прехрамбених производа подразумева
продају: пекарских производа, воћа,
поврћа, прерађевина воћа и поврћа, меда
и осталих пчеларских производа.
Намена назначена као угоститељске делатности подразумева: посластичарницу, хамбургерију/сендвичарију,
продају/служење припремљене кафе,
пића и сл.
Члан 3.
Прикључење на насељску нисконапонску електро мрежу вршити уз сагласност и по условима надлежне институције.
Уколико монтажни објекти садрже функције које подразумевају водоводну и канализациону инфраструктуру
(мини кухиња, санитарни чвор и сл.),
прикључак на уличну водоводну мрежу
извршити уз сагласност и прибављене
услове надлежне институције. Одвођење
отпадних вода решити прикључењем на
насељску канализациону мрежу, након
њене реализације и уз сагласност надлежне институције, а до тада користити
водонепропусне септичке јаме, уз обавезу одржавања истих.
Члан 4.
Елаборат садржи графички приказ насеља, са назначеним локацијама, у размери 1:5 000
Члан 5.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Бачка Паланка“.

14. септембар 2016. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-166/2016
29. август 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/2007
и 83/2014-др.закон), члана 13. став 2. Одлуке о месним заједницама („Службени лист Општина Бачка Паланка“, број
26/2008, 2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. 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 15. седници, одржаној дана
02. септембра 2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама Финансијског плана
Месне заједнице „Младеново“
Младеново за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Финансијског плана Месне заједнице „Младеново“ Младеново за 2016.
годину, коју је Савет Месне заједнице
„Младеново“ донео на седници, одржаној дана 20. маја 2016. године.

14. септембар 2016. године

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.
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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 17. седници, одржаној дана 13. сeптембра 2016.
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

II

Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт
и рекреацију „Тиквара Бачка Паланка,
који је донео в.д. директора Установе за
спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, дана 12. септембра 2016. године.

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

II

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2016-15
02. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-19/2016
13. сeптембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 38. и 42. Закона
о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“, број 45/2013), а у
вези са чланом 13. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005, 72/2009 - др.закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013
- др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),
члана 65. тачка 9. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) и члана 35. Пословника о
раду Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско
веће Општине Бачка Паланка је на својој
17. седници, одржаној дана 13. септембра
2016. године, донело

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Савета за здравље Општине
Бачка Паланка
I
У Решењу о образовању Савета за здравље Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 2/2014, 10/2014, 20/2014, 21/2015,
3/2016 и 7/2016), у глави II у ставу 1. тачка
1. „НАДЕЖДА ГАНИЋ, из реда локалне
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сaмоуправе, председник“ мења се тако
да гласи:
„МИЛАН РАДОВИЋ, из реда локалне самоуправе, председник“
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-5-3/2016-11
13. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.

____
На основу члана 11. Одлуке о
објављивању општинских прописа и
других аката („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 4/2015), даје се

И С П Р А В К А
техничке грешке у Одлуци о
покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа Спортско
рекреациони центар „Тиквара“
Бачка Паланка
I
У Одлуци о покретању поступка
ликвидације Јавног предузећа Спортско
рекреациони центар „Тиквара“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 23/2016), врши се исправка
техничке грешке и то тако да у члану 1.
после речи ПИБ, уместо броја „1496557“,
треба да стоји:„100496557“.
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II
Ову исправку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
УРЕДНИШТВО
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“
Број: II-06-2-103/2016-26
9. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Уредништво
„Службеног листа Општине
Бачка Паланка“

14. септембар 2016. године

14. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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14. септембар 2016. године

САДРЖАЈ
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