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На основу члана 62. став 5, став
6. и став 7. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Србије'', број 62/2006, 41/2005,
65/2008 и 12/2015) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општина
Бачка Паланка“,број 24/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 6. седници, одржаној дана 27. септембра 2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
о скидању усева са
пољопривредног земљишта у
државној својини које се налази на
територији Општине
Бачка Паланка
Члан 1.
Овом одлуком се регулише поступак скидања усева са пољопривредног
земљишта у државној својини којим
располаже и управља Република Србија
преко Министарства пољопривреде и
заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) а које се налази на
територији Општине Бачка Паланка
услед коришћења истог без правног
основа.

Ова одлука примењује се и за скидање усева са грађевинског земљишта у
јавној својини Општине Бачка Паланка
које се до привођења намени користи за
пољопривредну производњу без правног
основа.
Члан 2.
Скидање усева обавиће се на парцелама у јавној својини Републике Србије
којим располаже и управља Република
Србија преко Министарства, као и са
грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Бачка Паланка, а за које није
закључен уговор о закупу.
Скидање усева вршиће се као
мера обезбеђења наплате накнаде за
коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини без правног основа.
Скидање усева вршиће се из разлога што би протеком времена дошло
до скидања усева од стране узурпатора,
чиме би се онемогућила наплата накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини.
Члан 3.
Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу-жетву.
Скидање усева из претходног
става извршиће се уз техничку и логистичку подршку:
1. пољочуварске службе,
2. овлашћених лица МУП,
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3. овлашћене геодетске организације са лиценцом за рад,

редиће се у складу са чланом 71. Закона
о пољопривредном земљишту.

4. пољопривредног инспектора.
Председник
Општине
Бачка
Паланка донеће Решење о формирању
Радне групе за скидање усева, коју ће
чинити представници: Скупштине општине, Општинског већа, Општинске
управе и друга стручна лица.
Начин рада и одлучивања Радне
групе из претходног става, регулисаће
се решењем о именовању Радне групе за
скидање усева.
Административно - техничке
послове за потребе Радне групе за
скидање усева обављаће Општинска
управа Општине Бачка Паланка, путем
Одељења за привреду.
Члан 4.
Пожњевени-убрани усеви биће
ускладиштени у регистрованим складиштима, према прописима о складиштењу и чувању пољопривредних производа о чему ће се старати радна група
из члана 3. ове одлуке.
Ускладиштени усеви биће предати лицима која докажу да су власници
ускладиштених усева, да су измирили
обавезу плаћања накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта
и да су измирили све трошкове који су
настали у вези са скидањем усева, складиштењем, чувањем и слично, а који
су настали као последица узурпације
земљишта. Уколико у року који утврди
радна група нико не пружи доказ да
је власник усева и да је измирио обавезу плаћања накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини, исти ће бити продати по тржишним условима. Средстава
остварена од продаје скинутог усева, по
одбитку трошкова скидања усева, распо-
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у «Службеном листу Општине Бачка Паланка».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-320-20/2016
27. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004,
36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон,
43/2011 - одлука УС и 14/2016), члана
6. Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 26/2009) и прибављене сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, број 401-003264/2016-09 од 21. септембра 2016.
године, Општинско веће Општине Бачка
Паланка на својој 18. седници, одржаној
дана 23. септембра 2016. године, донело
је

ПРОГРАМ
о изменама и допунама Програма
коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине
за 2016. годину

27. септембар 2016. године
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Члан 1.
У Програму коришћења средстава
буџетског Фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину, објављеном
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“, број 3/2016, у тачки 2. став 1.
мења се и гласи:
„За реализацију Програма планирају се средства остварена у износу од
103.309.954,20 динара и то:“,
док се у табеларном приказу мења
износ ставке 2. под називом: „Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година“ и износи: „63.070.627,20 “, док се
износ ставке под називом: „УКУПНО“
мења и гласи: „103.309.954,20 “.
Члан 2.
У Програму коришћења средстава
буџетског Фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину, објављеном
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“, број 3/2016, у тачки 3. табелерни приказ мења се тако да гласи:
1. Услуге по уговору
Специјализоване
2.
услуге
Текуће поправке и
3.
одржавање
4. Материјал
5. Машине и опрема
Зграде и грађевински
6.
објекти
УКУПНО:

11.200.000,00
30.639.327,00
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брише се алинеја број 5. под називом:
„дератизација депонија у Општини
Бачка Паланка“ и наведени износу од:
„500.000,00“, износ у алинеји број 6. под
називом:
„-услуге штампања (флајери,
билтени, мајице и брошуре поводом
обележавања важних датума у заштити
животне средине)“ мења се тако да
износи: „500.000,00“, а након алинеје
број 8. под називом: „третирање комараца“ додаје се нова алинеја која гласи:
„ - едукација најмлађих (вртићи
и основне школе) у вези рециклаже и
правилног одлагања отпада“ и износ:
„400.000,00 “.
У Програму коришћења средстава
буџетског Фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину, објављеном
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“, број 3/2016, у тачки 3. став 2.
у подтачки 2. мења се табеларни приказ
тако да гласи:
„- мониторинг градског зеленила
				
400.000,00
-- превентивни заштитни третмани градског зеленила
				

500.000,00

1.000.000,00

-- мерење квалитета ваздуха
(сумпор диоксид, чађ)

8.228.949,16

				

2.600.000,00

-- мерење квалитета земљишта

49.641.678,04
103.309.954,20

Члан 3.
У Програму коришћења средстава
буџетског Фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину, објављеном
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“, број 3/2016, у тачки 3. ставу
2. у подтачки 1, у табеларном приказу

1.500.000,00

				

100.000,00

-- мерење нивоа буке
				

2.600.000,00

-- озелењавање дечијих игралишта у Општини Бачка
Паланка		
500.000,00
-- озелењавање насељених места
у Општини Бачка Паланка
(подизање нових зелених површина и паркова)
500.000,00
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-- активности везане за имплементацију локалног акционог плана управљања
отпадом (чишћење, санација, рекултивација постојећих сметлишта и комунално
опремање општине)						
7.000.000,00
-- израда елабората енергетске ефикасности у циљу утврђивања мера енергетске
ефикасности објеката јавне намене ради повећања енергетске ефикасности у
сектору потрошње енергије					
1.000.000,00
-- ревитализација и одржавање постојећих засада и зелених површина		
									
13.000.000,00
-- укалањање два радиоактивна громобрана са објеката јавне намене 500.000,00
-- израда енергетских пасоша за објекте јавне намене у циљу заштите животне
средине смањењем употребе необновљивих врста енергије и одрживом експлоатацијом обновљивих ограничених врста енергије		
800.000,00
-- заштита, одржавање и развој заштићених природних добара (парк природе
„Тиквара“-услуге одржавања националних паркова и природних површина,
услуге одржања животне средине, услуге заштите животиња и биља, остале
специјализоване услуге-имплементација плана развоја)
1.000.000,00
-- уређење специјалног резервата природе „Багремара“ (подизање нових зелених
површина)									
739.327,00
-- озелењавање јавних површина (парк испред зграде Општине и зграде Основног
суда у Бачкој Паланци						
500.000,00“,
док се износ постојеће ставке под називом „УКУПНО“ мења и гласи: „30.639.327,00“.
У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
за 2016. годину, објављеном у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, број 3/2016,
у тачки 3. став 2. у подтачки 3. мења се табеларни приказ тако да гласи:
„
3.

- Поправка старих канти, монтажа
- Поправка контејнера за одлагање отпада
УКУПНО:

600.000,00
400.000,00
1.000.000,00

У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
за 2016. годину, објављеном у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, број 3/2016,
у тачки 3. ставу 2. у подтачки 4. таблерани приказ мења се тако да гласи:
4.

- опремање посудама за одлагање отпада (набавка канти за примарну
селекцију отпада)
- подизање нових зелених површина и засада (набавка цвећа, жардињера,
садница, земље)
- стручна литература и часописи у вези заштите и унапређивања животне
средине
- заштита,одржавање и развој заштићених природних добара (парк природе
„Тиквара“ - материјал за очување животне средине, остали материјал за
посебне намене)
- набавка рециклажних контејнера (пет, стакло, папир и метал)
- набавка осталих материјала за очување животне средине (средства за
прихрањивање биљака, заштитна средства за биљке)
УКУПНО:

1.000.000,00
2.500.000,00
400.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
328.949,16
8.228.949,16
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У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
за 2016. годину, објављеном у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, број 3/2016,
у тачки 3. ставу 2 након подтачке 4. додаје се нова подтачка 5. под називом:
„Машине и опрема: економска класификација 512
5.

- набавка бицикала на електрични погон ради потреба комуналне
инспекције, инспектора заштите животне средине, а у циљу очувања
животне средине и смањења емисије штетних гасова
- имплементација система аератора у парку природе „Тиквара“ у Бачкој
Паланци ради довођења кисеоника у језеро и очувања система флоре и
фауне

2.000.000,00

УКУПНО:

2.600.000,00

600.000,00

док досадашња подтачка 5. мења нумерацију за један и постаје подтачка 6.

У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
за 2016. годину, објављеном у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, број 3/2016,
у тачки 3. ставу 2. у подтачки 5. таблерани приказ мења се тако да гласи:
6.

- ремедијација и санација земљишта у Општини Бачка Паланка ради
привођења намени
- имплементација система соларних панела ради побољшања мера
енергетске ефикасности у Општини Бачка Паланка
- имплементација система лед расвете у објекте јавне намене ради
побољшања мера енергетске ефикасности у Општини Бачка Паланка
- заштита природних вредности и унапређење подручја са природним
својствима у блоку 95
- пројектна документација хортикултурног уређења јавних површина
(школа, вртића, паркова, дечијих игралишта, неуређених јавних
површина) у Општини Бачка Паланка
Због постојања септичких јама, а у циљу заштите подземних вода
како би спречили њихово загађивање неопходно је извршити:
- суфинансирање изградње и реконструкције објеката фекалне
канализације насеља Младеново
- изградњу таложнице за пречистач фекалне канализације у МЗ
Гајдобра
- изградњу фекалне канализационе мреже у индустријској зони „Север“
на улазу у Бачку Паланку
У циљу заштите површинских вода неопходна је:
- израда главног пројекта изградње обалоутврде у Парку природе на
језеру Тиквара

10.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00

3.141.678,04
5.500.000,00
11.000.000,00
4.000.000,00

док се износ постојеће ставке под називом „УКУПНО “, мења и гласи: „49.641.678,04
динара“.
Члан 4.
Све остале одредбе Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине за 2016. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 3/2016)
остају на снази.
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Члан 5.
Овај Програм објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-73/2016
23. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. тачка 8. 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 18. седници, одржаној дана 23. септембра 2016.
године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о систематизацији
радних места Предшколске
установе „Младост“
Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на Правилник о
изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места Предшколске
установе „Младост“ Бачка Паланка, који
је донео директор Предшколске установе
„Младост“ Бачка Паланка, дана 14. септембра 2016. године, под бројем 705/1,
а на који је Управни одбор Предшкол-

27. септембар 2016. године

ске установе „Младост“ Бачка Паланка,
дао сагласност дана 14. сeптeмбра 2016.
године, одлуком под бројем 708/1.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-20/2016
23. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

255
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, 29/2011 и 6/2015), 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 18. седници, одржаној дана 23. септембра 2016. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама Финансијског плана
Месне заједнице „Гајдобра“
Гајдобра за 2016. годину

27. септембар 2016. године
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I
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама Финансијског плана Месне
заједнице „Гајдобра“ Гајдобра за 2016.
годину, коју је Савет Месне заједнице
„Гајдобра“ донео на својој 17. седници,
одржаној дана 23. јуна 2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2016-16
23. септембар 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, 29/2011 и 6/2015), 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 18. седници, одржаној дана 23. септембра 2016. године,
донело је

Број 26/2016 - страна 3701

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама Финансијског плана
Месне заједнице „Нештин“
Нештин за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама Финансијског плана Месне
заједнице „Нештин“ Нештин за 2016.
годину, коју је Савет Месне заједнице
„Нештин“ донео на својој 3. седници,
одржаној дана 18. августа 2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2016-17
23. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

257
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, 29/2011 и 6/2015), 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 („Служ-
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бени лист Општине Бачка Паланка“,
број 19/2008), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 18. седници, одржаној дана 23. септембра 2016. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама Финансијског плана
Месне заједнице „Стари град“
Бачка Паланка за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама Финансијског плана Месне
заједнице „Стари град“ Бачка Паланка за
2016. годину, коју је Савет Месне заједнице „Стари град“ донео на својој 12.
седници, одржаној дана 25. маја 2016.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2016-20
23. септембар 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
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26/2008, 2/2010, 29/2011 и 6/2015), 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 18. седници, одржаној дана 23. септембра 2016. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама Финансијског плана
Месне заједнице „Визић“ Визић за
2016. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама Финансијског плана Месне
заједнице „Визић“ Визић за 2016. годину,
коју је Савет Месне заједнице „Визић“
донео на својој 22. седници, одржаној
дана 29. маја 2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2016-18
23. септембар 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, 29/2011 и 6/2015), 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 18. седници, одржаној дана 23. септембра 2016. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама Финансијског плана
Месне заједнице „Нова Гајдобра“
Нова Гајдобра за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама Финансијског плана Месне
заједнице „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра за 2016. годину, коју је Савет Месне
заједнице „Нова Гајдобра“ донео на својој
30. седници, одржаној дана 14. јула 2016.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Број 26/2016 - страна 3703

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2016-19
23. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. тачка 15,
члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), члана 33а став 1. Одлуке
о месним заједницама („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 26/2008,
2/2010, 29/2011 и 6/2015) 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 18. седници, одржаној дана 23. септембра 2016. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
Савета Mесне заједнице „Гајдобра“
Гајдобра о финансирању једног
запосленог средствима буџета
Општине Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на Одлуку о
финансирању једног запосленог средствима буџета Општине Бачка Паланка,
коју је донео Савет Месне заједнице „Гајдобра“ Гајдобра на седници, одржаној
дана 03. септембра 2014. године.
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II
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II

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

У Комисију се именује:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-77/2016
23. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

-- ЗДРАВКА МЕРЊИК, за заменика председника

Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

261
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 26. септембра 2016.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за избор
корисника једнократне помоћи
и помоћи за набавку огрева
социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених
лица на територији општине
Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за избор
корисника једнократне помоћи и помоћи
за набавку огрева социјално угроженим
породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Бачка
Паланка ( у даљем тексту: Комисија).
Мандат Комисије траје до завршетка расподеле помоћи.

-- ЈЕЛЕНА МАЛИНОВИЋ, за
председника

-- НИКОЛА ЛАЛИЋ, за члана
-- ТАЊА ТОРОВИЋ, за члана
-- ЈАСМИНА
члана

ПОПОВИЋ,

за

III
Задатак Комисије је да донесе
Правилник о додели једнократне помоћи
и помоћи за набавку огрева, састави и
достави извештај Комесеријату за избеглице и миграције Републике Србије о
обављеној расподели 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 Бачка Паланка.
VI
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2016-19
26. септембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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