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На основу члана 20. став 1. тачка
17. члана 32. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 4447, члана 110. став 4. и 5. и члана 111.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“ број
24/2011) и члана 37. тачка 6. и члан 108.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о правима и услугама у социјалној
заштити Општине Бачка Паланка
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се права
корисника и услуге у социјалној заштити
о чијем обезбеђењу се стара општина Бачка Паланка ( у даљем тексту: Општина),
у складу са законом, као и обим, услови
и начин остваривања тих права.
Члан 2.
Права утврђена овом Одлуком могу да остваре поједници и породице које

имају пребивалиште, односно боравиште
на територији Општине, а изузетно и лица која се затекну на територији Општине у стању социјалне потребе.
Породицом у смислу ове Одлуке
сматра се брачни и ванбрачни партнер,
деца (брачна, ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и сродници у правој
линији, а у побочној линији до другог
степена сродства, под условом да живе у
заједничком домаћинству.
Приходи за остваривање права и
услуга у социјалној заштити, у смислу
ове Одлуке, су сви редовни месечни приходи осим: дечијег додатка, додатка за
помоћ и негу другог лица, увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, накнаде за телесно оштећење, примања по
основу награда и отпремнина за одлазак
у пензију и примања по основу ученичког и студентског стандарда.
Члан 3.
Буџетом Општине Бачка Паланка
обезбеђују се финансијска средства за
намене из члана 1. ове Одлуке.
Обим и услови за остваривање
права и услуга из члана 1. ове Одлуке, зависе од расположивих средстава у буџету Општине.
Средства за остваривање права
и услуга предвиђених овом Одлуком,
обезбеђују се и од донатора, донаторских организација, фондова намењених
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смањењу социјалног сиромаштва и развијању нових облика заштите.
II - ПРАВА И УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
Права у области социјалне заштите о чијем обезбеђењу се стара Општина
су:
1. Једнократна помоћ.
2. Опрема корисника за смештај у
установу социјалне заштите или
другу породицу.

6. Дневни боравак за младе особе са
инвалидитетом.
7. Дневни боравак за децу са поремећајима у понашању.
8. Лични пратилац детета.
9. Персонална асисистенција.
10. Становање уз подршку.
На основне и посебне минималне
стандарде за пружање услуга из става 1.
овог члана примењују се одредбе Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник Републике Србије“, број 42/2013).

3. Право на накнаду трошкова сахране.

ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

4. Право на путне трошкове и исхрану пролазника.

1. Једнократна помоћ

5. Помоћ у натури (пакети хране,
хигијене и остале животне потрепштине)
6. Решавање стамбених потреба,
помоћ за санирање и побољшање
услова становања социјално угрожених лица.
Члан 5.
Услуге социјалне заштите утврђене законом, о чијем обезбеђивању се стара Општина су:
1. Услуга прихватилишта за одрасла
инвалидна и стара лица.
2. Помоћ и нега у кући за одрасла
инвалидна и стара лица.
3. Услуге клуба за одрасла инвалидна и стара лица.
4. Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге.
5. Дневни боравак за децу са сметњама у развоју.

Члан 6.
Право на једнократну помоћ може се признати поједницу или породици који се изненада или тренутно нађу у
стању социјалне потребе, а које не могу
сами превазићи.
Право на једнократну помоћ признаје се у:
1. Натури.
2. Новчаном износу или
3. Новчаној накнади за добровољно
радно ангажовање.
Члан 7.
Једнократна помоћ у натури и
новчаном износу може се признати у
следећим случајевима:
1. Тренутне незапослености свих
чланова домаћинства и услед тога
немогућности задовољавања основних животних потреба.
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2. Прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите.
3. Задовољавања основних животних потреба.
4. Тешке болести чији трошкови
претежно или у целости нису признати на терет обавезног социјалног осигурања.
5. Збрињавања по престанку смештаја.
6. Набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу.
7. Отклањања последица елементарне непогоде.
8. Других ванредних ситуација, када
се не може превазићи стање социјалне потребе.
Задовољавањем основних животних потреба из става 1. тачка 3. овог члана
сматра се: набавка намирница, средстава
за хигијену, набавка уџбеника и школског
прибора за децу, набавка огрева, као и
задовољавање других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом
(тешка болест, инвалидност и сл.).
Збрињавањем
по
престанку
смештаја у смислу става 1. тачка 5. овог
члана сматра се подршка појединцу који
напушта установу социјалне заштите
или хранитељску породицу, под условом
да не може да се врати у биолошку или
сродничку породицу, нити да је у могућности да одмах започне самосталан
живот и иста не може трајати дуже од 6
месеци.
Отклањањем последица елементарних непогода из става 1. тачка 7. овог
члана пружа се помоћ појединцу или
породици када им је у пожару, поплави, земљотресу или другим непогодама
потпуно или знатно уништен стамбени
простор који користе по основу власништва или закупа.

Изузетно, ово право може се признати појединцу или породици који не
испуњавају услове из овог члана, а према процени Центра за социјални рад
Општине Бачка Паланка (у даљем тексту: Центар за социјални рад).
Члан 8.
Право на једнократну помоћ у
случају из тачке 6. члана 7. ове Одлуке
може се признати уколико приходи
појединца или породице, у месецу који
претходи месецу подношења захтева, не
прелазе износ бруто минималне зараде
у Републици Србији, познате у моменту
подношења захтева.
Право на једнократну помоћ у
осталим случајевима из става 1. члана 7.
ове Одлуке може се признати уколико
приходи, у месецу који претходи месецу
подношења захтева, не прелазе износ
нето минималне зараде у Републици
Србији, познате у моменту подношења
захтева.
Члан 9.
Новчана накнада за добровољно
радно ангажовање у локалној заједници
припада радно способним лицима, која
се налазе у стању социјалне потребе.
Ако лице упућено на добровољно
радно ангажовање неоправдано одбије
ангажовање не може остварити право на
једнократну помоћ.
Лица која прихвате добровољно
радно ангажовање, не могу да остваре
право на једнократну помоћ у случајевима дефинисаним у члану 7. ове Одлуке
осим за лекове, медицинска помагала и
помоћ у лечењу.
Члан 10.
Једнократна помоћ се може признати у новчаном износу или у натури, у
зависности од процене шта је најцелисходније у сваком конкретном случају.

818 страна - Број 38/2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 29. новембар 2013. године

Висина
једнократне
помоћи
утврђује се зависно од потреба и материјалног стања поједница, односно породице и ситуације ради чијег се превазилажења помоћ додељује.
Износ једнократне помоћи не може бити већи од висине просечне зараде
по запосленом у Општини Бачка Паланка, у месецу који предходи месецу у коме
се врши исплата.
Укупан износ исплаћених једнократних помоћи у току календарске године не може прећи висину утврђену у
ставу 3. овог члана, осим једнократне помоћи за добровољно радно ангажовање.
Члан 11.
Лицу коме према оцени Центра за
социјални рад треба одмах пружити интервентну помоћ (тренутна помоћ) може
се одобрити исплата једнократне помоћи.
Помоћ из става 2. овог члана, може се одобрити највише једном у току календарске године и то до висине износа
новчане социјалне помоћи за појединца
према последњем податку објављеном
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
2. Право на опрему корисника за
смештај у установу или у другу
породицу
Члан 12.
Право на опрему корисника за
смештај у установу социјалне заштите
или у другу породицу признаје се лицу
коме се обезбеђује смештај под условом
да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу је обезбедити ни сродници
који су, према прописима о породичним
односима, дужни да учествују у његовом
издржавању.

Члан 13.
Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће, накнаду
трошкова за превоз корисника до установе, односно породице и друге нужне
трошкове по процени Центра за социјални рад.
Право на опрему корисника може
се признати у износу стварних трошкова, а највише до износа просечне нето
зараде по запосленом у Општини Бачка
Паланка у месецу који претходи месецу
у коме се врши исплата.
3. Право на трошкове сахране
Члан 14.
Право на трошкове сахране може се
признати:
1. Корисницима права на новчану
социјалну помоћ.
2. Лицима без прихода која су
смештена у установу социјалне заштите или другу породицу
за чији смештај трошкове сноси
буџет Републике Србије у целости.
3. Лицима која немају сроднике који
су по закону дужни да их издржавају.
4. Лицима која имају сроднике за
које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сносе
трошкове сахрањивања.
5. Лицима непознатог пребивалишта
која се у тренутку смрти нађу на
територији општине Бачка Паланка.
6. Изузетно, и лицима која нису у
систему социјалне заштите, а налазе се у стању социјалне потребе
по процени Центра за социјални
рад.
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Члан 15.
Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о
стварним трошковима, физичком или
правном лицу које је извршило сахрањивање.
Накнада
трошкова
сахране
утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније
погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом), превоз,
сахрањивање и погребно место.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.
4. Право на путне трошкове и исхрану
пролазника
Члан 16.
Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се
нађе на територији општине Бачка Паланка ван свог пребивалишта или боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место пребивалишта или боравишта или за одвођење у прихватилиште.
Лицу које није у стању да се само
врати у место пребивалишта односно боравишта одређује се пратилац.
Новчани износ за реализацију
овог права одређује се:
1. За превоз, у висини стварних
трошкова;
2. За исхрану, у висини до 10% од
основице за утврђивање новчане
социјалне помоћи.
Центар за социјални рад ће потраживати средства за остварено право од
Центра за социјални рад са подручја на
коме лице има пребивалиште односно
боравиште.

5. Помоћ у натури
Члан 17.
Корисницима права на новчану социјалну помоћ и другим лицима у
стању социјалне потребе, ради очувања
минималне егзистенције обезбеђује се,
по правилу најмање једном годишње, помоћ у виду пакета хране, пакета хигијене
и осталих животних потрепштина.
Члан 18.
Право из члана 17. ове Одлуке
признаје се на основу предлога стручних
радника Центра за социјални рад, уз њихову консултацију са Месним заједницама, и уз издавање корисницима права потврде од стране Центра за социјални рад.
Члан 19.
Поступак спремања, набавке и
поделе пакета хране, хигијене и осталих животних потрепштина организује
и спроводи Црвени крст Бачка Паланка,
односно друга правна и физичка лица
која испуњавају законом прописане услове за обављање тих послова, у сарадњи
са Центром за социјални рад.
6. Решавање стамбених потреба,
помоћ за санирање и побољшање
услова становања социјално
угрожених лица
Члан 20.
Право на решавање стамбених
потреба, помоћ за санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица остварује се под условима,
на начин и по поступку прописаним Одлуком о решавању стамбених потреба и
располагању средствима стамбеног фонда општине Бачка Паланка.
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III - УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ
1. Услуге прихватилишта за одрасла
инвалидна и стара лица
Члан 21.
Услуга прихватилишта за одрасла
инвалидна и стара лица обезбеђује привремени смештај, задовољавање основних потреба, приступ другим услугама у
заједници и временски ограничене услуге интервенције у кризним ситуацијама.
Овом услугом обезбеђује се
смештај, исхрана, здравствена заштита, саветовање и консултације, психосоцијална подршка, повезивање са другим
службама у заједници.
Корисници могу бити:
1. Бескућници, особе затечене у скитњи или просјачењу,
2. Егистенцијално угрожене особе
без личних докумената, дезорјентисане, без утврђеног идентитета,
3. Жртве трговине људима,
4. Особе са подручја других општина - градова, затечена без средстава за основне животне потребе до
враћања у место пребивалишта боравишта,
5. Особе којима је из других разлога
потребан привремени смештај.
Услуге смештаја у прихватилиште
пружају се најдуже у трајању до шест
месеци.
Члан 22.
Смештај у прихватилиште се реализује издавањем упута од стране Центра
за социјални рад, довођењем од стране
службеног лица полицијске управе, до-

вођењем од стране службе дома здравља
и самоиницијативним доласком.
Услуга се пружа до успостављања другог
одговарајућег облика заштите или до
оспособљавања за безбедан, самосталан
живот и укључивање у заједницу.
2. Помоћ и нега у кући за одрасла
инвалидна и стара лица
Члан 23.
Услугом помоћи и неге у кући за
одрасла инвалидна и стара лица обезбеђује се подршка за задовољавање основних животних потреба, у стану корисника, како би се унапредио квалитет
живота корисника и спречио одлазак у
установу.
Помоћ и нега у кући пружа се када је породична подршка недовољна или
није расположива у складу са идентификованим индивидуалним потребама корисника, који услед немоћи или смањених функционалних способности нису у
стању да живе без помоћи другог лица.
Члан 24.
Све послове везане за пружање
ових услуга спроводи надлежна стручна
служба Геронтолошког центра Бачка Паланка по упуту Центра за социјални рад.
3. Услуга клуба за одрасла инвалидна
и стара лица
Члан 25.
Клуб за одрасла инвалидна и стара лица омогућује окупљање, дружење,
радне и културно забавне активности,
социјалну интеграцију, рекреацију, развијање солидарности, самопомоћи и потенцијала корисника чиме се спречава
социјална изолација и подстичу старије
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особе на заједничке активности унутар
клуба.
4. Саветодавно - терапијске и
социјално - едукативне услуге
Члан 26.
Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге пружају се
као вид помоћи појединцу и породицама,
ради унапређења породичних односа,
превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.
Брачно и породично саветовалиште
Члан 27.
Сви грађани на територији општине Бачка Паланка имају право на услуге
брачног и породичног саветовалишта у
коме се реализују психолошко - педагошке, дефектолошке, социјалне и правне
услуге, на основу указане личне потребе
или препорука надлежних институција.
Услуге брачног и породичног саветовалишта обухватају:
1. Пружање помоћи породици да на
одговарајући начин реше своје
проблеме у оквиру система социјалне заштите.
2. Повезивање породица са другим
системима помоћи и заштита њихових интереса.
3. Развијање ефективних и хуманијих активности свих система
помоћи.
4. Иницирање и обликовање нових
стручних доктрина на подручју
социјалног, психолошког и педагошког рада.

5. Развијање одговарајућих личних
капацитета у циљу успостављања
функционалног брака и породичног живота.
6. Помоћ у суочавању са животним
захтевима ради обликовања реалних очекивања и постављања
циљева, преузимања активне одговорности у вези са одлучивањем
о себи и свом даљем животу и
слично.
Саветовалиште за хранитељство
Члан 28.
Саветовалиште за хранитељство
обухвата следеће послове:
1. Промовисање хранитељства и
подршка већ постојећим хранитељским породицама кроз саветодавни рад.
2. Саветодавни рад са децом без родитељског старања која се налазе
у хранитељским породицама.
3. Информисање локалне заједнице
о значају постојања и развијања
хранитељства на локалном нивоу.
4. Сензибилисање јавности за потребе деце, одраслих, старих лица и
хранитеља.
5. Развијање међусобно квалитетније комуникације.
6. Развијање добре сарадње владиног и невладиног сектора по питању развоја и унапређења хранитељства.
Члан 29.
Нормативи и стандарди за пружање услуга брачног и породичног саветовалишта и саветовалишта за хранитељство уређују се посебним правил-
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ником, у оквиру норматива и стандарда
рада Центра за социјални рад.
5. Дневни боравак за децу са
сметњама у развоју, младе особе
са инвалидитетом и децу са
поремећајима у понашању

моћ, имају способности за самостално
доношење одлука, радно су ангажована
или активно укључена у рад различитих
удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика
друштвеног ангажмана, односно укључена су у редовни или индивидуални образовни програм.

Члан 30.

Члан 33.

Сврха услуге дневног боравка за
децу са сметњама у развоју, младе особе
са инвалидитетом и децу са поремећајима
у понашању јесте унапређење квалитета
живота у властитој социјалној средини,
кроз одржавање и развијање социјалних,
психолошких и физичких функција и
вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.

Сврха услуге персоналне аистенције подразумева пружање одговарајуће
индивидуалне практичне подршке која
је кориснику неопходна за задовољавање
личних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене активности у
заједници, ради успостављања што већег
нивоа самосталности.

6. Лични пратилац детета
Члан 31.
Лични пратилац детета је доступан детету са инвалидитетом, односно
са сметњама у развоју, коме је потребна
подршка за задовољавање основних животних потреба у свакодневном животу
у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно - образовну установу,
односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње
школе.
7. Персонална асистенција
Члан 32.
Услуге персоналне асистенције
обезбеђују се пунолетним лицима са
инвалидитетом, са процењеним I или II
степеном подршке, која остварују право на увећан додатак за туђу негу и по-

8. Становање уз подршку
Члан 34.
Услугом становања уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај,
стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у заједницу.
Становање уз подршку је доступно:
1. Особама са физичким инвалидитетом,
интелектуалним
или
менталним
тешкоћама, са навршених 15 година.
2. Лицима узраста од 15 до 26 година
која по престанку смештаја у установи
социјалне заштите или хранитељској
породици, као и по престанку боравка у
установи за васпитање деце и омладине,
односно у установи за извршење
кривичних санкција, не могу или не желе
да се врате у биолошку или сродничку
породицу, нити су у могућности да
започну самосталан живот.
3. Лицима узраста од 15 до 26 година
која немају могућности да и даље живе у
биолошким или сродничким породицама,
као алтернатива смештаја у установу
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социјалне заштите или хранитељску
породицу, односно ради оспособљавања
за самосталан живот.
4. Лицима леченим од зависности од
алкохола или психоактивних супстанци,
старијим од 18 година.
IV- ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА
Члан 35.
Поступак за остваривање права и
коришћење услуга из ове Одлуке покреће
се по захтеву странке, односно њеног законског заступника или старатеља као и
по службеној дужности. Центар за социјални рад покреће поступак по службеној дужности на своју иницијативу или
поводом иницијативе грађана или овлашћених органа и других правних и физичких лица када је то у интересу лица
које се налази у стању социјалне потребе
или друштвене заједнице.
Када се као корисник права и услуга појављује породица за носиоца права одређује се један пунолетан, пословно
способан члан породице.
Члан 36.
О захтевима за остваривање права
и услуга из ове Одлуке одлучује у првом
степену Центар за социјални рад.
Поступак за остваривање и заштиту права и услуга из ове Одлуке води се
по одредбама Закона о општем управном
поступку и Закона о социјалној заштити.
Члан 37.
О захтевима за остваривање права
из ове Одлуке Центар за социјални рад
одлучује решењем.
У случају када странка подноси
захтев за коришћење услуге, а Центар за

социјални рад процени да постоји потреба за пружањем исте, издаје упут за њено
коришћење у складу са одредбама Закона
о социјалној заштити.
Уколико Центар за социјални рад
процени да не постоји потреба за коришћење услуге, захтев странке одбија
решењем.
Члан 38.
Против решења којим се одлучује
о правима странке из ове Одлуке као и
против решења којим се одбија захтев
странке за коришћење услуге из ове Одлуке, може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана
пријема решења.
шења.

Жалба не одлаже извршење ре-

Члан 39.
Центар за социјални рад је дужан
да води евиденцију о признатим правима и издатим упутима о коришћењу услуга и доставља квартално и годишње
извештај Општинској управи општине
Бачка Паланка - Одељењу за друштвене
делатности.
Члан 40.
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуга из ове одлуке може бити:
1. у целости из средстава корисника,
његовог сродника или трећег лица;
2. уз делимично учешће корисника,
његовог сродника, трећег лица
или буџета јединице локалне самоуправе;
3. у целости из буџета јединице локалне самоуправе.
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Плаћање услуга на начин наведен
у ставу 1. овог члана вршиће се у складу
са Законом о социјалној заштити.

доноси Општинско веће општине Бачка
Паланка у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

V- ПОСТУПАК И НАЧИН
НАРУЧИВАЊА И ИЗБОРА
ПРУЖАОЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ УТВРЂЕНИХ ОВОМ
ОДЛУКОМ

Члан 44.

Члан 41.
Пружање услуга из ове Одлуке врше пружаоци услуга социјалне заштите у
складу са законом.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружи у складу са најбољим интересом корисника и прописаним стандардима у социјалној заштити.
Члан 42.
Услуге предвиђене овом Одлуком,
за којима постоји потреба, а не могу се
обезбедити, односно не могу се обезбедити у потребном обиму од стране установе социјалне заштите на територији
општине, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је лиценциран за пружање услуге, кроз поступак
јавне набавке, у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
Уговор о јавној набавци закључује
се између наручиоца услуге, односно
Општине и одабраног пружаоца услуге
социјалне заштите.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Ближи услови, поступак и начин
за остваривање права и коришћење услуга утврђују се посебним актима које

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима у
социјалној заштити Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ бр. 5/2009 и 15/2010).
Члан 45.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-55-3/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ брoj 129/2007) и
члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ брoj 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног
акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно
расељених лица у Општини
Бачка Паланка за период
2014-2018. године
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Члан 1.

Члан 4.

Приступа се изради Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у Општини Бачка Паланка за период 2014-2018
године у циљу стварања бољих услова за
живот избеглих и интерно расељених лица у Општини Бачка Паланка.

Комисија ће радити у седницама
којима ће председавати председник Комисије или лице које он овласти.

Члан 2.
Овом Одлуком обавезује се председник Општине Бачка Паланка да именује чланове Комисије за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених
лица у Општини Бачка Паланка за период 2014-2018. године, која ће бити састављена од представника Општине Бачка
Паланка, представника Комесаријата за
избеглице и миграције, повереника за
избегла и прогнана лица у Општини Бачка Паланка, представника Одељења за
финансије и буџет Општинске управе
Општине Бачка Паланка, представника Одељења за друштвене делатности
Општинске управе Општине Бачка Паланка, представника Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе
Општине Бачка Паланка и представника
избеглих и прогнаних лица.
Члан 3.
Задатак Комисије је да обједини
податке о потребама и проблемима са
којима се на територији Општине Бачка
Паланка сусрећу избегла и прогнана лица и да на темељу наведених података, а
у складу са реалним могућностима свих
релевантних чинилаца, сачини Предлог
Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и прогнаних лица у
Општини Бачка Паланка за период 20142018. године.

Стручне, административне и
техничке послове за потребе Комисије
обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-124/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени
гласник Републике Србије“ број 46/1995,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и
31/2011), члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007), члана
4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2011) и члана 37. тачка 6.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 -пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013.
године, донела је
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ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о јавном
превозу путника у друмском
саобраћају на територији Општине
Бачка Паланка
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
19/2013), члан 57. мења се и гласи:
„Решења о испуњености услова
и одобрења издата од стране саобраћајног инспектора Одељења за привреду
Општинске управе Општине Бачка Паланка, пре ступања на снагу ове одлуке,
важе до 31.12. 2013. године.
Превозници који су регистровани
за обављање ауто-такси превоза, дужни
су да до 31. 12. 2013. године, изврше редовни годишњи преглед ауто-такси возила и исходују налепницу и одобрење
Одељења за привреду из члана 29. ове
одлуке.
Одредба о испуњености услова
из члaна 22. став 1. тачка 4. ове одлуке
примењиваће се на такси-превознике регистроване након ступања на снагу ове
одлуке.
Комисија из члана 22. став 4. ове
одлуке именоваће се у року од месец дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Програм за полагање испита из
члана 22. став 1. тачка 7. ове одлуке донеће се до 31. 12. 2013. године.
Уверење о положеном испиту из
члана 22. став 1. тачка 7. ове одлуке подносиоци захтева за издавање одобрења
из члана 29. став 5. ове одлуке нису дужни да приложе до почетка организовања
испита од стране Комисије из члана 22.

став 4, али су у обавези да исто исходују
до 01. 07. 2014. године.
Одредба о испуњености услова из
члана 22. став 1. тачка 9, односно из члана 24. тачка 6. ове одлуке примењиваће
се од дана ступања на снагу Програма из
члана 35. ове одлуке.
Такси-возила којима се на територији Општине Бачка Паланка обављао
ауто-такси превоз до ступања на снагу
ове одлуке, не морају испуњавати услов
из члана 26. став 1. тачка 3. ове одлуке.
Услов из члана 26. став 1. тачка 16.
ове одлуке, такси-возила такси-превозника који су на територији Општине Бачка Паланка обављали ауто-такси превоз
до ступања на снагу ове одлуке, морају
испунити у року од годину дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Одредба члана 36. став 1. ове одлуке примењиваће се након спровођења
Решења о утврђивању локација за аутотакси стајалишта на територији Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 2/2012).“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-344-32/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

29. новембар 2013. године
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Репблике Србије“ број 129/2007)
и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о висини
закупнине за пословни простор
и гараже којима располаже
Општина Бачка Паланка
Члан 1.
У Одлуци о висини закупнине за
пословни простор и гараже којима располаже Општина Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
29/2013) иза члана 1. додаје се нови члан
1.а који гласи:
„Овом одлуком утврђују се зоне
распореда пословног простора и висине
закупа за пословни простор и гараже по
зонама којима располаже Општина Бачка
Паланка.
Пословни простор и гараже којима располаже Општина Бачка Паланка
разврставају се у следеће зоне:
I зона обухвата у Бачкој Паланци
следеће улице: Краља Петра I (од Трга
братства и јединства до Шафарикове),
Трг братства јединства, Блок „Партизан“, Димитрија Туцовића, Ђуре Јакшића, Академика Милана Курепе, Жарка
Зрењанина (од Југословенске армије до
Цара Лазара).

II зона обухвата у Бачкој Паланци
следеће улице: Цара Лазара (од Шумске до Шафарикове), Шафарикову (од
Југословенске армије до Цара Лазара),
Козарачку, Дрварску, Бачку, Југословенске армије (од Браће Рибникара до Шафарикове), Веселина Маслеше (од Југословенске армије до Иве Лоле Рибара),
Краља Петра I (од Шафарикове до Милетићеве).
III зона обухвата у Бачкој Паланци следеће улице: Бранка Бајића (од
Трга братства јединства до железничке
пруге), Цара Лазара (од Шафарикове до
Милетићеве), Милетићеву (од Војводе
Живојина Мишића до Иве Лоле Рибара),
Југословенске армије (од Шафарикове
до Милетићеве), Иве Лоле Рибара (од
Југ Богдана до Милетићеве), Веселина
Маслеше (од Иве Лоле Рибара до „Чарде“
на Дунаву), Жарка Зрењанина (од Југословенске армије до Иве Лоле Рибара
и од Цара Лазара до Војводе Живојина
Мишића), Шафарикову (од Југословенске армије до Иве Лоле Рибара и од Цара
Лазара до Војводе Живојина Мишића),
Браће Рибникара, Југословенске армије
(од железничке станице до Браће Рибникара), Војводе Живојина Мишића (од
Шумске до Светозара Милетића), Шумску (од Цара Лазара до Војводе Живојина
Мишића), Фрушкогорску.
IV зона обухвата у Бачкој Паланци следеће улице: Гаврила Принципа,
Слободана Пенезића, Иве Андрића, Хероја Пинкија, Стевана Хатале, Жике Поповића, Краља Петра I (од Милетићеве до индустријске зоне), Цара Лазара
(од Светозара Милетића до Светозара
Марковића), Светозара Марковића (од
Гробљанске до Доситејеве), Југословенске армије (од Светозара Милетића до
Гробљанске), Иве Лола Рибара (од Светозара Милетића до АД „Синтелон“), Саве
Ковачевића, Југ Богдана, Бранка Бајића
(од пруге до „Багремаре“), Банатску,
Брегалничку, Партизанску, Македонску,
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Бранка Радичевића, Светозара Милетића
(од Краља Петра I до „Водице“ и од Иве
Лоле Рибара до „Царине“), Војводе Живојина Мишића (од Милетићеве до Светозара Марковића), Шумску (од Војводе Живојина Мишића до пруге), Жарка
Зрењанина (од Војводе Живојина Мишића до пруге), Шафарикову (од Војводе
Живојина Мишића до пруге), Гундулићеву (од Иве Лоле Рибара до Бранка Радичевића), Змај Јовина (од Иве Лоле Рибара
до Бранка Радичевића), Ђорђа Зличића,
Шафарикову (од Иве Лоле Рибара до Дунавске обале), Жарка Зрењанина (од Иве
Лоле Рибара до Дунавске обале), Тополска, Семберска, Алексе Шантића и Трг
Патријарха Павла.

Параге, Деспотово, Пивнице, Нештин и
Визић.“

V зона обухвата у Бачкој Паланци следеће улице: Дунавска обала, 20.
октобра, Орахову, Мирослава Антића,
Крајишких бригада, Сомборску, Скојевску, Марка Орешковића, Мичуринову, Славка Родића, Рибарску, Марије
Бурсаћ, Ранка Шипке, Сутјеску, Петра
Драпшина, Омладинску, 8. марта, Милана Боснића, Вељка Влаховића, Шумску (од пруге до краја), Радничку, Браће
Новаков, Друго железничко насеље, Карађорђеву, Родољуба Чолаковића, Марка Перичина Камењара, Соње Маринковић, IX Војвођанске бригаде, Цане Бабовић, др Радивоја Увалића, 1. маја, Максима Горког, Жртава фашизма, Радивоја
Ћирпанова, Вукице Павлов, Бошка Бухе,
Олге Петров, Васе Стајића, Вукице Митровић, Бачко–барањског одреда, Милентија Поповића, Владимира Роловића,
Мајевичку, Шафарикову (од пруге до
Вашаришта), Јована Дучића.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-361-38/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

VI зона обухвата у Бачкој Паланци све улице које се не налазе у напред
наведеним зонама, као и насеље Челарево.
VII зона обухвата насеља: Обровац, Товаришево, Карађорђево, Младеново, Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш,

Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о допунама
Одлуке о повећању закупа за пословни простор и гараже („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 10/2006).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

29. новембар 2013. године
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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
24/2013- пречишћен текст), Скупштина
oпштине Бачка Паланка на својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
Програму припремања и опремања
грађевинског земљишта, путне
привреде и јавних функција за
2013. годину
Члан 1.
У Одлуци о Програму припремања
и опремања грађевинског земљишта,
путне привреде и јавних функција за
2013.годину ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" бр.41/2012 и 32/2013 ) у
Програму у делу Б. Расходи мења се:
У тачки 1.3 Инжењерски радови
износ од 6.000.000 замењује се износом
3.100.000.
У тачки 1.3.1. Инжењерски радови
износ од 6.000.000 замењује се износом
3.100.000.
У
тачки
1.4.
Прибављање
земљишта и објеката износ од 20.382.000
замењује се износом од 15.000.000
У тачки 1.4.1 Откуп земљишта и
објеката износ од 5.382.000 замењује се
износом 0.
У тачки 1.6. Опремање грађевинског земљишта износ од 14.480.000 замењује се износом 22.762.000.
У тачки 1.6.2 Изградња јавне
расвете износ од 13.160.000 замењује се
износом 10.600.000.

У тачки 1.64. Изградња електроенергетских објеката и измештање ТС из
Електровојоводиних објеката износ од 0
замењује се износом од 10.842.000.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана након објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-85/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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ПРОГРАМ
ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА" ЗА 2013. ГОДИНУ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

29. новембар 2013. године
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Председник Надзорног одбора,
Стеван Петровић, с. р.
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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 16.
седници, одржаној 26. новембра 2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на ребаланс
Финансијског плана Народне
библиотеке „Вељко Петровић“
Бачка Паланка за 2013. годину
I
Даје се сагласност на ребаланс
Финансијског плана Народне библиоте-

ке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за
2013. годину, који је донео Управни одбор Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка, на седници одржаној дана 10. јула 2013. године.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу Општине Бачка Паланка».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-33/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

29. новембар 2013. године
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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 16. седници, одржаној 26. новембра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене
Финансијског плана Туристичке
организације Општине Бачка
Паланка за 2013. годину
I

сник Републике Србије“, број 119/2012) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене
и допуне Финансијског плана
Радне заједнице Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Општине
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за
2013. годину
I

II

Даје се сагласност на измене и
допуне Финансијског плана Радне заједнице Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“ Бачка
Паланка за 2013. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу Општине Бачка Паланка“ донео на својој 8. седници, одржаној дана
21. новембра 2013. године, под бројем
06-689/1-13.

Ово решење објавити у «Службеном листу Општине Бачка Паланка».

II

Даје се сагласност на измене Финансијског плана Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2013.
годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације Општине Бачка
Паланка, на седници одржаној дана 30.
септембра 2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-34/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

324
На основу члана 50. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гла-

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-35/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(”Службени гласник Републике Србије” ,
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013. године, донела је

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(”Службени гласник Републике Србије” ,
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Техничке школе
"9. мај" у Бачкој Паланци

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе
«Браћа Новаков“ у Силбашу

I

I

Разрешавају се РАНКИЋ ЉИЉАНА, АНОЈЧИЋ БОРИС и ЛАЗИЋ ВЕСНА дужности чланова Школског одбора Техничке школе "9. мај“ у Бачкој Паланци, изабрани из реда родитеља.

Разрешава се МИРОСАВЉЕВ
БРАНКИЦА, дужности члана Школског
одбора Основне школе "Браћа Новаков“
у Силбашу, изабрана из реда локалне самоуправе.

II

II

Именују се, СТАНОЈЕВИЋ СЛОБОДАН, БАНОВИЋ ДРАГАНА и ГРУБИША ВЕСНА, за чланове Школског
одбора Техничке школе "9. мај“ у Бачкој
Паланци,из реда родитеља.

Именује се, ХУРАК БРАНИСЛАВА, за члана Школског одбора Основне
школе "Браћа Новаков“ у Силбашу, из
реда локалне самоуправе.

III

III

Ово решење објавити у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка."

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка."

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-203/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-204/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(”Службени гласник Републике Србије” ,
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Гимназије „20.
октобар“ у Бачкој Паланци
I

На основу члана 37. и члана 108.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број: 24/2013-пречишћен текст) и
тачке II Одлуке о образовању Савета за
родну равноправност („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 2/2009),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 16. седници, одржаној дана 26. новембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Савета за родну
равноправност
I

Разрешавају се ЖАРКОВИЋ ДРАГОСЛАВ и МАТИЋ БЛАЖЕНКО, дужности чланова Школског одбора Гимназије "20. октобар“ у Бачкој Паланци, изабрани из реда родитеља.

Разрешава се ТАТЈАНА СТЕВАНОВИЋ, дужности председника Савета
за родну равноправност, због подношења
оставке.

II

II

Именују се, МАЈСТОРОВИЋ
ВЛАДИМИР и САНТРАЧ ДУШАН, за
чланове Школског одбора Гимназије "20.
октобар“ у Бачкој Паланци, из реда родитеља.

Именује се МИЛАНКА ЛАЖЕТИЋ, за председника Савета за родну
равноправност.

III

Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачка Паланка».

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка."
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-205/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

III

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-206/2013
26. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, 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 и 63/2013-исправка) и
члана 13. Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2013. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
39/2012), председник Општине Бачка
Паланка доноси:

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2013. годину раздео 1, глава 1.01 Извршни и законодавни органи, функционална
класификација 110, позиција 7, економска класификација 423 „Услуге по уговору-одборнички додатак„ умањује се
у износу од 200.000 динара, а повећава
се апропријација у разделу 1, глава 1.01
Извршни и законодавни органи, функционална класификација 110, позиција
4, економска класификација 415 „Накнада трошкова за запослене„ за износ од
10.000 динара и апропријација у разделу
1, глава 1.01 Извршни и законодавни органи, функционална класификација 110,
позиција 5, економска класификација
421 – „Стални трошкови“ за износ од
190.000 динара.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2013. годину раздео 1, глава 1.04 Социјална заштита, функционална класификација 090, позиција 30, економска
класификација 472 „Накнаде из буџета
– прво дете„ умањује се 5%, у износу од
200.000 динара, а за исти износ повећава
се апропријација у разделу 1, глава 1.04
Социјална заштита, функционална класификација 090, позиција 30/1, економ-

ска класификација 472 „Накнаде из буџета – свако рођено дете„.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2013. годину раздео 2, глава 2.05 Основно образовање, функционална класификација 912, позиција 66, економска класификација 463 „Накнаде трошкова за
запослене„ умањује се 5%, у износу од
857.360 динара, а повећава се апропријација у разделу 2, глава 2.05 Основно образовање, функционална класификација
912, позиција 63, економска класификација 463 „ Плате васпитача„ за износ од
727.193 динара и апропријација у разделу 2, глава 2.05 Основно образовање,
функционална класификација 912, позиција 64, економска класификација 463
„Доприноси на терет послодавца – васпитачи“ за износ од 130.167 динара.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за 2013. годину раздео 2, глава
2.19, Пољопривреда-програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, функционална класификација
421, позиција 219, економска класификација 423 „Услуге по уговору„ умањује
се 5 %, у износу од 975.000 динара, а за
исти износ повећава се апропријација
у разделу 2, глава 2.19, Пољопривредапрограм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, функционална класификација 421, позиција 220,
економска класификација 424 „Специјализоване услуге“.
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2013 годину раздео 2, глава 2.23 Штаб за
ванредне ситуације, функционална класификација 360, позиција 235, економска
класификација 426 „ Материјал„ умањује
се 5 % у износу од 150.000 динара, а за
исти износ отвара се нова апропријација
у разделу 2, глава 2.23 Штаб за ванредне
ситуације, функционална класификација
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360, позиција 236, економска класификација 512 „Машине и опрема“.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
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-016-5/2013-310
21. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.

330
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 5. Уговора о сарадњи на реализацији "Пројекта доделе
помоћи намењене побољшању услова
становања интерно расељеним лицима
док су у расељеништву, обезбеђивањем
домаћинства са окућницом", председник
Општине Бачка Паланка, дана 21. новембра 2013. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
председника, заменика
председника и чланова Комисије
за доделу помоћи намењене
побољшању услова становања
интерно расељеним лицима док су
у расељеништву, обезбеђивањем
домаћинства са окућницом

I
Образује се Комисија за доделу
помоћи намењене побољшању услова
становања интерно расељеним лицима
док су у расељеништву, обезбеђивањем
домаћинства са окућницом (у даљем
тексту: Комисија).
Комисија усваја правилник којим
ће уредити услове, критеријуме, начин
рада и поступак за избор корисника.
Мандат Комисије траје до завршетка реализције «Пројекта доделе помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељеним лицима док
су у расељеништву, обезбеђивањем домаћинства са окућницом"
II
У Комисију се именују:
-- ЛУКА СТАНИЋ, за председника
-- АНА МИЛОРАДОВИЋ, за заменика председника
-- МИЛКИЦА ПЕТРЖЉАН, за члана
-- МАРИЈА КОЛАРОВ, за члана
-- ЉИЉАНА РАКИЋ, за члана
III
Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће
Општинска управа Општине Бачка Паланка
IV
Комисија ће у свом раду користити печат председника Општине.

838 страна - Број 38/2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 29. новембар 2013. године

V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2013-74
21. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
АлександарЂедовац, с.р.

29. новембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 38/2013 - страна 839

840 страна - Број 38/2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 29. новембар 2013. године

29. новембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 38/2013 - страна 841

842 страна - Број 38/2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 29. новембар 2013. године

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Страна

317 ОДЛУКА о правима и услугама у
социјалној заштити Општине 			
Бачка Паланка ......................................... 815
318 ОДЛУКА о приступању изради
Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених
лица у Општини Бачка Паланка за период
2014-2018. године .................................... 824
319 ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке
о јавном превозу путника у друмском
саобраћају на територији Општине 		
Бачка Паланка .......................................... 826
320 ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке
о висини закупнине за пословни простор и
гараже којима располаже Општина 		
Бачка Паланка .......................................... 827
321 ОДЛУКА о изменама и допунама
Одлуке о Програму припремања и
опремања грађевинског земљишта, путне
привреде и јавних функција 			
за 2013. годину ......................................... 829
322 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на
ребаланс Финансијског плана Народне
библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка
Паланка за 2013. годину ....................... 832
323 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на
измене Финансијског плана Туристичке
организације Општине Бачка Паланка
за 2013. годину ......................................... 833
324 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на
измене и допуне Финансијског плана Радне
заједнице Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу Општине Бачка Паланка“ 		
Бачка Паланка за 2013. годину ............. 833
325 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Техничке 		
школе "9. мај" у Бачкој Паланци .......... 834
326 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе
"Браћа Новаков" у Силбашу ................. 834
327 РЕШЕЊЕо разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Гимназије „20.
октобар“ у Бачкој Паланци .................... 835

Страна

328 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању
председника Савета за родну
равноправност .......................................... 835
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

329 РЕШЕЊЕ о промени
апропријације ........................................... 836
330 РЕШЕЊЕ о образовању и именовању
председника, заменика председника и
чланова Комисије за доделу помоћи
намењене побољшању услова становања
интерно расељеним лицима док су у
расељеништву, обезбеђивањем
домаћинства са окућницом ..................... 837

Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић,
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

