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На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36. Закона о изме-
нама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, 
број 47/2013) 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 26. седници, одржаној дана 21. новембра 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на 
територији Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих не-
покретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине 
Бачка Паланка.

Члан 2.

На територији Општине Бачка Паланка одређено je четири зоне за утврђивање 
пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима Општине Бачка Паланка, 
односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва зона, друга зона, 
трећа зона и четврта зона, с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2017. годину на територији Општине Бачка Паланка износе:

Групе непокретности
Назив зоне

I зона (дин/
м2)

II зона 
(дин/м2)

III зона 
(дин/м2)

IV зона 
(дин/м2)

1. Грађевинско земљиште 1.549,53 874,33 209,42 159,69
2. Пољопривредно земљиште 126,95 126,95 112,06 68,46
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3. Шумско земљиште - 217,81 217,81 139,20
4. Станови 64.035,84 54.703,40 23.321,70 18.450,00
5. Куће за становање 34.212,64 25.535,88 6.681,97 6.488,74
6. Пословне зграде и друге (надземни и 
подземни) грађевински објекти који служе 
за обављање делатности

67.082,63 33.922,61 24.288,64 21.250,00

7. Гараже и гаражна места 9.344,35 7.560,00 7.560,00 4.739,53
8. Земљиште које није у функцији 
грађевинског земљишта већ се користи као 
пољопривредно земљиште

- 126,95 - -

Члан 3.

Утврђују се просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину 
утврђена основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, које се 
налазе у најопремљенијој зони за одговарајуће непокретности, за које у члану 2. овог 
Решења нису утврђене просечне цене по метру квадратном, за утврђивање пореза на 
имовину за 2017. годину на територији Општине Бачка Паланка за прву, другу и трећу 
зону, и то:

Врста непокретности Цена по м2
 у најопремљенијој зони

1. Шумско земљиште 217,81

Члан 4.

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ и на интер-
нет страни Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“, а примењиваће се од 01. јануара 2017. године. 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-436-7/2016
21. новембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. За-
кона о здравственој заштити („Служ-
бени 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) и чла-
нова 65. тачка 14. и 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
26. седници, одржаној дана 21. новембра 
2016. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о распореду, почетку и завршетку 
радног времена у Дому здравља 

„Др Младен Стојановић“  
Бачка Паланка

Члан 1. 

Даје се сагласност Одлуку о рас-
пореду, почетку и завршетку радног 
времена у здравственој установи Дом 
здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка 
Паланка.

Члан 2. 

Под радним временом, у смислу 
овог решења, подразумева се време у 
коме здравствена установа Дом здравља 
„Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка 
обавља делатност утврђену Статутом 
Дома здравља „Др Младен Стојановић“ 
Бачка Паланка. 

Члан 3. 

Здравствена установа Дом здра-
вља „Др Младен Стојановић“ Бачка Па-

ланка радним данима и суботом ради у 
времену од 06,00 до 21,00 часова и не-
дељом од 07,00 до 17,00 часова. 

Служба хитне медицинске по-
моћи здравствене установе Дом здравља 
„Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка 
радним данима, суботом, недељом и 
празником ради од 00.00 до 24.00 часова.

Члан 4.

Здравствена установа Дом здра-
вља „Др Младен Стојановић“ Бачка Па-
ланка је дужна да у оквиру утврђеног 
недељног распореда рада и радног вре-
мена пружа здравствену заштиту радом 
у једној, две или више смена, у складу 
са делатношћу здравствене установе, о 
чему одлуку доноси директор здравс-
твене установе Дом здравља „Др Младен 
Стојановић“. 

Распоред рада по организационим 
јединицима и објектима здравствене ус-
танове из става 1. овог члана утврђујe ди-
ректор посебном одлуком. 

Члан 5. 

Овo решење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“. 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-510-1/2016
21. новембра 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.         
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На основу члана 219. став 4. Закона 
о здравственој заштити („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 107/2005, 
72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), 
члана 2. став 1. и 2. Одлуке о утврђивању 
смрти лица умрлих изван здравствне ус-
танове на територији Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 23/2015 и 2/2016), члана 
16. тачка 15. 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 
26. седници, одржаној дана 21. новембра 
2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама и допунама Решења 
о одређивању доктора медицине 
за стручно утврђивање времена 

и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији 

Општине Бачка Паланка

I

У Решењу о одређивању доктора 
медицине за стручно утврђивање вре-
мена и узрока смрти умрлих изван здрав-
ствене установе и издавање потврде о 
смрти на територији Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 25/2015, 3/2016 и 7/2016), у 
глави I у ставу 1. тачка 1: „др Ана Келеч“ 
мења се и гласи: „1. др Јелена Јовин“, док 
се тачка 12: „др Душка Станковић“ мења 
тако да гласи: „др Марина Пузигаћа“.

II

Ово решење објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-114-4/2016
21. новембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.

364

На основу члана 59. став 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 65, члана 
77. став 2. 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 
26. седници, одржаној дана 21. новембра 
2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника  унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места 
Општинске управе Општине 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, који је донео 
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начелник Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, дана 21. новембра 2016. 
године, под бројем IV-110-25/2016.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-26/2016
21. новембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА              

 
Председник 

Општинског већа,            
Бранислав Шушница, с.р.

365

На основу члана 65. тачка 8. и 
члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 
- пречишћен текст) и члана 33. став 1. 
тачка 1. Одлуке о усклађивању оснива-
чког акта Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ 
из Бачке Паланке са Законом о јавним 
предузећима („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 23/2016), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка, на 
својој 26. седници, одржаној дана 21. но-
вембра 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних места у Јавном предузећу 

„Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Јавном предузећу 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка, који је донео 
директор Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ 
дана 18. новембра 2016. године, одлуком 
број 011-567/1-16.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-27/2016
21. новембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.

366

На основу 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 7. Одлуке о 
привременом постављању мањих мон-
тажнијх објекта и уређаја на јавним по-
вршинама („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 11/2011) Општинско 
веће Општине Бачка Паланка је на својој 
26. седници, одржаној дана 21. новембра 
2016. године, донело 
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О Д Л У К У
о расписивању јавог огласа ради 
давања у закуп јавних површина 
за постављање мањих монтажних 

објеката-киоска на територији 
насеља Бачка Паланка и насеља 

Товаришево

I

Расписује се јавни оглас ради 
давања у закуп јавних површина за 
постављање мањих монтажних објеката-
киоска на територији насеља Бачка 
Паланка и насеља Товаришево, 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“, брoj 3/2013, 6/2014 и 16/2016) 
и Елаборатом о локацијама за привре-
мено постављање мањих монтажних 
објеката на јавним површинама у насељу 
Товаришево („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 25/2016) на период 
од 5 ( пет ) година, путем прикупљања 
писмених понуда.

II 

Јавне површине за постављање 
мањих монтажних објеката-киоска на 
територији насеља Бачка Паланка и на-
сеља Товаришево које се дају у закуп у 
складу са овом Одлуком су: 

1. у групи 13 - локација „Калош“, 
преко путa вртића „Цврчак“ - 
јавна површина под тачком 5 и 
тачком 6;

2. у групи 28 - локација „Пијаца“ - 
лево од улаза - јавна површина 
под тачком 3;

3. у групи 1 - локација у центру 
насеља, у улици Маршала Тита 

у Товаришеву - јавна површина 
под тачком 3. 

III

За спровођење ове Одлуке заду-
жује се Комисија за давање у закуп јав-
них површина за постављање објеката и 
уређаја.

IV

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-212/2016
21. новембра 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општинског већа,

Браниcлав Шушница, с.р.

367

На основу члана 172. и члана 173. 
став 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 21/2016) и члана 46. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 - др.закон), члана 65. 
и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Оп-
штине Бачка Паланка“, број 24/2013 
- пречишћен текст), Општинско већа 
Општине Бачка Паланка, на својој 28. се-
дници, одржаној дана 23. новембра 2016. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова 

Жалбене комисије Општине  
Бачка Паланка 

Члан 1.

Овим решењем образује се Жал-
бена комисија Општине Бачка Паланка 
(у даљем тексту: Жалбена комисија) и 
уређује организација и начин рада Жал-
бене комисије.

Члан 2.

Жалбена комисија је колегијални 
орган који у другом степену одлучује о 
жалбама службеника на решења којима 
се одлучује о њиховим правима и дуж-
ностима, као и о жалбама учесника ин-
терног и јавног конкурса.

Жалбена комисија одлучује већи-
ном од укупног броја чланова и доноси 
Пословник о раду Жалбене комисије.

Жалбена комисија у свом раду 
примењује закон којим се уређује општи 
управни поступак.

Члан 3.

Жалбена комисија је дужна да 
о жалбама одлучи у року од 15 дана од 
дана пријема жалбе. 

Против одлуке Жалбене комисије 
може се покренути управни спор.

Члан 4.

Жалбена комисија има свој печат, 
према закону којим се уређује печат др-
жавних органа.

Члан 5.

Жалбена комисија је у свом раду 
самостална и ради у саставу од три члана.

Чланови Жалбене комисије морају 
да имају стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

Два члана Жалбене комисије мо-
рају имати стечено образовање из става 
2. овог члана из научне области правне 
науке.

Члан 6.

У Жалбену комисију Општине 
Бачка Паланка именују се:

1. Дубравка Живић,  дипломи-
рани правник, за председника 
Жалбене комисије,

2. Рада Рајбер, дипломирани пра-
вник, за члана Жалбене коми-
сије,

3. Зорица Кнежевић, дипломи-
рани правник, за члана Жал-
бене комисије.

Председник и чланови Жалбене 
комисије именују се на период од пет го-
дина.

Члан 7.

Председнику и члану Жалбене 
комисије дужност престаје кад протекне 
време на које је именован, ако поднесе 
писмену оставку, ако буде разрешен или 
кад испуни услове за старосну пензију. 

Уместо председника, односно 
члана Жалбене комисије коме је дужност 
престала пре времена на које је имено-
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ван, именује се ново лице до окончања 
мандата Жалбене комисије. 

Члан 8.

Жалбена комисија најмање једном 
годишње подноси извештај о свом раду 
Општинском већу.

Члан 9.

Чланови Жалбене комисије имају 
право на накнаду за свој рад.

Чланови Жалбене комисије имају 
право на накнаду за свој рад у висини од 
8.000,00 динара месечно. 

Члан 10.

 Стручно-техничке и админи-
стративне послове за Жалбену комисију 
врши   Одељење за општу управу и зајед-
ничке послове.

Члан 11.

Ово решење ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-148/2016
23. новембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.

368

На основу члана 59. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,  
93/2012, 62/2013,  63/2013-исправка,  

108/2013, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15),   
председник Општине Бачка Паланка, до-
носи

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса 

неутрошених буџетских средстава 
Општине Бачка Паланка на рачун 

извршење буџета Општине  
Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Правилником ближе се 
уређује начин утврђивања износа и пос-
тупак враћања неутрошених средстава 
која су у складу са Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2016. годину, 
до истека фискалне године пренета ди-
ректним и индиректним корисницима 
буџетских средстава, а нису утрошена у 
тој фискалној години. 

Члан 2.

Повраћај неутрошених средстава 
из члана 1. овог правилника, врше ди-
ректни и индиректни корисници буџет-
ских средстава Општине Бачка Паланка 
до истека фискалне године, закључно 
са 31. децембром, на рачун – Извршење 
буџета Општине Бачка Паланка, број 
840-80640-29. 

Износ неутрошених средстава за 
повраћај из члана 1. исказује се на об-
расцу СВС – Спецификација враћених 
буџетских средстава.

Корисници буџетских средстава 
Општине Бачка Паланка одговорни су 
за истинитост и тачност исказаних по-
датака у Обрасцу СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава.
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Члан 3.

Индиректни корисници буџет-
ских средстава достављају директним 
корисницима спецификације враћених 
буџетских средстава, која су им пренета 
на подрачун за редовну делатност према 
разделима, односно главама, односно 
функцијама, односно главним програ-
мима, на   Обрасцу СВС -  Специфи-
кација враћених буџетских средстава, 
најкасније до 10. јануара наредне фи-
скалне године. 

Уколико су средства индирект-
ним корисницима буџетских средстава 
пренета са опредељених апропријација 
два или више директних корисника 
буџетских средстава у обавези су да до-
ставе Обрасце СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава за сваког 
директног корисника по јединственом 
броју буџетског корисника.  

На основу извршених уплата и 
достављених образаца из става 1. овог 
члана директни корисници буџетских 
средстава у систему извршења буџета 
до 20. јануара наредне фискалне године 
врше корекцију трансфера расхода и из-
датака за претходну фискалну годину 
за индиректне кориснике којима су пре-
нели средства.

Образац СВС - Спецификација 
враћених буџетских средстава одштам-
пан је уз овај правлник и чини његов 
саставни део.

Члан 4.

Одредбе овог правилника при-
мењују се и на кориснике буџетских 
средстава који су неутрошена средства 
пренели до истека фискалне године, а 
који након истека фискалне године нису 
у систему консолидованог рачуна тре-
зора Општине Бачка Паланка. 

Члан 5.

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном листу 
општине Бачка Паланка“.

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-401-43/2016
21. новембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Председник 
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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                                                                                                                 Образац СВС 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
 

 
Назив корисника буџетских средстава који враћа средства _________________________________________ 
Седиште____________________________________ адреса _________________________________________ 
ПИБ_______________________________ МБ _________________________ ЈББК ______________________ 
Назив директног корисника буџетских средтава који је пренео средства: (*) __________________________ 
______________________________________________________________ ЈББК ________________________ 
               ( * у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив) 
 
Раздео/глава __________ функција __________ главни програм _________________________ 

 
Спецификација враћених буџетских средстава: 

 
Економска 

класификација 
 

ОПИС 
 

Износ 
1. 2. 3. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 УКУПНО:  

 
 

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири шифре без 
узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у процесу 
сравњивања. 
 
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани. 
 

                                                                                                  
_________________________ 

                                   М.П.                              Име и презиме одговорног лица 
                                                                                   (штампаним словима) 

Број:   
Место и број:                                                     

  ______________________ 
                                                                                                 Потпис 
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369

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 Локал-
ног акционог плана за Роме у Општини 
Бачка Паланка за период 2016-2020. го-
дине („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 23/2015), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 22. новем-
бра 2016. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању и именовању чланова 

Комисије за израду Локалног 
акционог плана  за Роме у 

Општини Бачка Паланка за 
период 2016-2020. године

I

Образује се Комисија за израду 
Локалног акционог плана за Роме у Опш-
тини Бачка Паланка за период 2016-2020. 
године (у даљем тексту: Комисија). 

II

У Комисију се именује:

 - МЛАДЕН ЛУЧИЋ, за пред-
седника

 - СЛОБОДАНКА  МАЛЕШЕ-
ВИЋ ЈАГОДИЋ, за заменика 
председника

 - ДЕНИС КОНСТАНТИНОВ, за 
члана

 - ЈЕЛЕНА ГАЛИЋ, за члана

 - ЗДРАВКА МЕРЊИК, за члана

 - ЕВИЦА ВУЈИЧИЋ, за члана

 - БИЉАНА ПУАЧ, за члана

III

Задатак Комисије је да обједини по-
датке о потребама и проблемима са којима 
се на територији Општине Бачка Паланка 
сусрећу Роми, као и да сагледа досадашње 
резултате и имплементацију акционих 
планова за побољшање услова живота 
Рома и на темељу наведених података, а 
у складу са реалним могућнстима свих 
релевантних чинилаца, сачини Предлог 
Локалног акционог плана за унапређење 
положаја Рома у Општини Бачка Паланка 
за период 2016-2020. године.

IV

Мандат Комисије траје до завр-
шетка израде Локаног акциног плана. 
Комисија за свој рад одговара председ-
нику Општине Бачка Паланка и подноси 
му Извештај о раду Комисије.

V

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије обављаће 
Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе 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 Општин-
ског већа и чланова радних теле органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2016-71
22. новембар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 

Бранислав Шушница  
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