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228
На основу члана 66. тачка 11. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 
и 2/2010) и чланом 11. став 1. Одлуке о 
паркирању ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 7/2009), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 54. 
седници, одржаној 28. јула 2010. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ценовник 
паркирања у граду Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Ценовник 
паркирања у граду Бачка Паланка, који 
је донео Управни одбор ЈКП "Комунал-
пројект" на седници одржаној 16. јула 
2010. године.

Ценовник паркирања у граду Бачка 
Паланка: 

Паркирање возила у зони наплате      
        дин

I  (ПРВА) ЗОНА          1 час           30
II  (ДРУГА) ЗОНА      1 час          22

Повлашћене паркинг карте (станари и 
инвалидна лица) 

Важи за обе зоне паркирања

- месечна паркинг карта             300 
- годишња паркинг карта         3.060

Претплатна паркинг карта 
Важи за обе зоне наплате парки-

рања

За физичко лице 
месечна паркинг карта             1.500 
годишња паркинг карта         15.300

За правно лице
месечна паркинг карта            2.000 
годишња паркинг карта         20.400

Резервација паркинг места 
Важи за обе зоне наплате парки-

рања

годишња резервација             96.000

Доплатна карта 
Важи за обе зоне наплате парки-

рања

- доплатна карта                       1.000 
  опомена по налогу за плаћање 
  доплатне карте 
  (+ ПТТ трошкови)                  1.050
- опомена пред тужбу 
  (+ ПТТ трошкови слања)       1.100

Накнада за уклањање возила

- Покушај уклањања                1.800
- Уклањање по налогу 
   овлашћеног лица                   5.500
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Депо
- започети час чувања 
  уклоњеног возила на Депо-у 
  по истеку 24 часа                         15

У све наведене цене урачунат је 
ПДВ. 

II

Овај Ценовник се почиње примењи-
вати од 1. августа 2010 године.

III

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-344-36/2010
28.јул 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника Општине 

Зоран Јовичин, с.р.
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На основу члана 66. тачка 11. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 
и 2/2010) и члана 11. став 1. Одлуке о 
паркирању ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 7/2009), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 54. 
седници, одржаној 28. јула 2010. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о допуни Решења оодређивању 
посебних јавних паркиралишта

I

У Решењу о одређивању посебних 
јавних паркиралишта („Службени лист 

Општине Бачка Паланка“ број 17/2009) у 
члану 1. у 1. ставу после речи "следећа 
паркинг места и то" додају се речи "ПР-
ВА ЗОНА ПАРКИРАЊА", затим после 
тачке 9. додају се следеће речи : 

10. Паркиралиште на Партизану 
између стамбене зграде у улици Краља 
Петра I бр.15 и З.Ц. "City", број паркинг 
места 27,

11. Паркиралишта на Партизану 
између З.Ц. "City" и стамбених зграда 
бр. 4 и бр. 5. (низова), број паркинг места 
37,

12. Паркиралишта на Партизану 
између стамбених зграда бр. 4 (низ) и бр. 
2 и 3 (куле), број паркинг места 43,

13. Паркиралиште на Партизану 
у дворишту стамбених зграда у улици 
Краља Петра I бр. 15. и 19 (ERSTE банка), 
број паркинг места 25,

14. Издвојено паркиралиште Дом 
Здравља (двориште стамбене зграде 
у улици Краља Петра I бр. 22)., број 
паркинг места 16.

ДРУГА ЗОНА ПАРКИРАЊА

1. Паркиралиште у Улици Жарка 
Зрењанина (од Цара Лазара до 

  Димитрија Туцовића), укупно пар-
кинг места 36,

2. Паркиралиште Трг Братства и је-
динства (од Партизана до Краља Петра I 
), укупно паркинг места 34,

3. Паркиралиште Трг Братства и је-
динства (од Краља Петра I до Југословен-
ске армије), укупно паркинг места 62,

4. Паркиралиште у улици Југосло-
венске армије (од Жарка Зрењанина до 
Веселина Маслеше), укупан број парки-
ралишта 114,

5. Паркиралиште у улици Југосло-
венске армије (од Веселина Маслеше до 
Браће Рибникар), укупан број паркира-
лишта 52,

6. Паркиралиште у улици Шафари-
ковој (од Цара Лазара до Димитрија Ту-
цовића), укупан број паркинг места 39,
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7. Паркиралиште у улици Шафари-
ковој (од Краља Петра I до југословенске 
армије), укупан број паркинг места 44,

8. Паркиралиште на Партизану по-
ред стамбене зграде бр. 6 (ламела) улаз 
у блок Партизан од улице Трг братства и 
јединства, укупан број паркинг места 26,

9. Паркиралиште на Партизану око 
стамбене зграде бр. 15 (Елит), укупан 
број паркинг места 87,

10. Паркиралиште на Партизану из-
међу стамбене зграде бр. 5 (низ) и број 
9. и 10. (ламеле), укупан број паркира-
лишта 45."

У члану 1. став 2. мења се и гласи: 
"Укупнан број паркинг места за наплату 
у првој зони паркирања је 549, паркинг 
места за наплату у другој зони 539 и 
укупнан број паркинг места за наплату у 
граду Бачка Паланка је 1088"

II

Ово Решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-344-35/2010
28. јул 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника Општине 

Зоран Јовичин, с.р.
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На основу чланова 66. тачка 8., 78. 

став 2. и 109. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој 54. седници, одржаној 28. јула 
2010. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места 

Општинске управе Општине 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка, који је донео начелник 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, под бројем IV-110-9/2010 дана 16. 
јула 2010. године.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-11/2010
28. јул 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника Општине 

Зоран Јовичин, с.р.
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На основу члана 59. тачка 8. и чла-

на 109. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Бач-
ка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 02. 
јула 2010. године, донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

процену штете у пољопривреди 
на територији Општине Бачка 
Паланка и именовању њених 

чланова 
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I

Образује се Комисија за процену 
штете у пољопривреди на територији 
Општине Бачка Паланка (у даљем текс-
ту: Комисија).

II

У Комисију се именују:
Слободан Прпа, председник
Тимослава Влаовић, заменик пред-
седника
Маца Црњански Павков, члан
Звездана Синовчић Тиљак, члан
Милан Чивчић, члан.

III

Комисија се образује у циљу вр-
шења процене настале штете у пољопри-
вреди на територији Општине Бачка Па-
ланка. 

IV

Административне, стручне и 
техничке послове за потребе Комисије 
обављаће Одељење за привреду Opштин-
ске управе Општине Бачка Паланка, ре-
ферент за пољопривреду и водопривре-
ду.

V

Доношењем овог решења престаје 
да важи Решење о образовању Комиси-
је за процену штете у пољопривреди на 
територији Општине Бачка Паланка и 
именовању њених чланова број I-320-
22/2009 од 19. августа 2009. године. 

VI

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I-320-17/2010
02. јула 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.

232
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 29. јуна 
2010. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању чланова 
Припремног одбора 10. Спортске 
олимпијаде радника Војводине

I

Разрешавају се Горан Милић и Рајка 
Јагодић дужности чланова Припремног 
одбора 10. Спортске олимпијаде радника 
Војводине.

Именују се Драган Танкосић и Ми-
хал Котив за чланове Припремног одбора 
10. Спортске олимпијаде радника Војво-
дине.

II

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

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I-66-1/2010-9
29. јуна 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.
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На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 17/2008 и 02/2010) и члана 
5. Одлуке о правима у социјалној заш-
тити Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
5/2009 и 15/2010) председник Општине 
Бачка Паланка, дана 13. јула 2010. године 
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

социјална питања

I

Овим решењем у складу са Зако-
ном о локалној самоуправи и Законом о 
социјалној заштити и обезбеђивању со-
цијалне сигурности грађана РС образује 
се Комисија за социјална питања (у даљем 
тексту: Комисија) са задатком да пружа 
помоћ социјално угроженим лицима на 
територији општине Бачка Паланка, која 
немају довољно средстава за решавање 
основних животних проблема.

II

У Комисију за социјална питања 
именују се: 

1. Вишња Јовановић, за председника
2. Дејан Антић, за члана
3. Драган Кнежевић, за члана
4. Јарослава Хорњак, за члана
5. Мирослав Родић, за члана
6. Мила Вишекруна, за члана
7. Борис Кузмановић, за члана

III

 Средства опредељена за намене 
из члана 1. овог Решења обезбеђују се у 

буџету општине Бачка Паланка, а распо-
дељиваће се на основу критеријума које 
доноси Комисија.

IV

Комисија подноси извештај о свом 
раду председнику Општине Бачка Па-
ланка по потреби, а најмање једном у три 
месеца.

V

У циљу што правилније и целис-
ходније расподеле средстава намењених 
социјално угроженим лицима, Комиси-
ја непосредно сарађује са Центром за 
социјални рад општине Бачка Паланка, 
Општинском организацијом Црвеног 
крста и Домом здравља „Др Младен 
Стојановић“ Бачка Паланка.

VI

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка.“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I-119-219/2010
13. јула 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.
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На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2008 и 2/2010), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 16. јула 
2010. године, донео је следеће
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РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању 

председника Локалног савета за 
социјалну заштиту

I

Разрешава се Небојша Кузмановић 
дужности члана Локалног савета за со-
цијалну заштиту.

Именује се Вилиам Славка за члана 
Локалног савета за социјалну заштиту.

II

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

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I-119-220/2010
16. јула 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

  Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.
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На основу члана 13. став 2. Закона о 
управљању отпадом („Службени гласник 
Републике Србије“ број 36/2009), члана 
44. став 1. тачка 5. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007), члана 59. и члана 109. став 2. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 26. јула 2010. годи-
не, донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању 
председника радне групе за 
припрему локалног плана 

управљања отпадом на територији 
Oпштине Бачка Паланка 

I 

Разрешава се Коста Стакић дуж-
ности председника Радне групе за при-
прему локалног плана управаљања от-
падом на територији Општине Бачка Па-
ланка. 

Именује се Драган Бозало за пред-
седника Радне групе за припрему локал-
ног плана управаљања отпадом на тери-
торији Општине Бачка Паланка. 

II 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I-501-42/2010
26. јула 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.

236
На основу члана 59. тачка 8. и члана 

109. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 17/2008 и 2/2010), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 21. 
јула 2010. године, донео је следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е
о образовање Комисије за 

спровођење поступка доделе 
грађевинског материјала за 

решавање стамбених потреба 
избеглих, прогнаних и расељених 

лица са пребивалиштем на 
територији Општине Бачка 

Паланка

I

Образује се Комисије за спровођење 
поступка доделе грађевинског материја-
ла за решавање стамбених потреба из-
беглих, прогнаних и расељених лица са 
пребивалиштем на територији Општине 
Бачка Паланка (у даљем тексту: Комиси-
ја).

II

У Комисију се именују:

Никола Лалић, председник
Зоран Баћина, заменик председника
Марија Kоларов, члан
Јевто Симић, члан
Бошко Јовановић, члан

 III

Задаци Комисије су да спроведе 
поступк доделе грађевинског материја-
ла за решавање стамбених потреба из-
беглих, прогнаних и расељених лица са 
пребивалиштем на територији Општи-
не Бачка Паланка који је обезбеђен 
средствима Комесаријата за избеглице на 
основу Решења бр. 553-165/1 од 4. јуна 
2010. године, односно да:

- донесе Правилник о пружању по-
моћи за изградњу и доградњу објеката,

- утврди текст Јавног позива,

- размотри пријаве по објављеном 
јавном позиву и донесе Одлуку о додели 
средстава,

- припреми текст Уговора који се 
закључује са лицима којима се додељује 
грађевински материјал,

- припреми сву финансијску и дру-
гу документацију у циљу правдања сред-
става,

- достави Извештај о реализацији 
конкурса 

- обавља све друге послове везане 
за спровођење Конкурса. 

IV

Све административно-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће 
Одељење за друштвене делатности.

V

У свом раду Комисија ће користити 
печат Председника општине.

VI

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Опшине Бачка Паланка."

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:I-016-91/2010
21. јул 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.
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На основу члана 5. Одлуке о правим 

у социјалној заштити Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 5/2009 и 15/2010), 
Комисија за социјална питања је на 1. 



2. август 2010 ГОДИНЕ        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 17/2010 - Страна 567  

седници одржаној дана 19. јула 2010. 
године донела,

П О С Л О В Н И К
 о раду Kомисије за социјална 

питања Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Пословником уређује се на-
чин рада Комисије за социјална питања 
(у даљем тексту Комисија), надлежност, 
поступак, обим, услови и начин оствари-
вања права угрожених грађана из области 
социјалне заштите, расподелу средста-
ва социјално угроженим грађанима, као 
и остваривање других права из области 
социјалне заштите лицима која се нађу у 
стању социјалних потреба , а о којима се 
стара Општина Бачка Паланка.

Члан 2.

Одлуку о висини и износу средста-
ва доноси Комисија решењем, на осно-
ву Критеријума која је посебним актом 
утврдила.

Обезбеђење и исплата средстава 
врши се из буџета општине, а реализује 
се преко Центра за социјални рад у Ба-
чкој Паланци.

У поступку расподеле средстава 
Комисија у циљу правилне и целисходне 
расподеле средстава непосредно сарађује 
са Центром за социјални рад Општине 
Бачка Паланка, Општинском организа-
цијом Црвеног крста и Домом здравља 
„Др. Младен Стојановић“ Бачка Палан-
ка.

Члан 3.

Средства за финансирање права из 
области социјалне заштите, Комисија оп-
редељује као помоћ лицима и то у складу 
са Критеријумима за рад Комисије за со-
цијална питања Општине Бачка Палан-
ка.

Члан 4.

Рад Комисије је јаван, осим уколи-
ко Комисија не одлучи да се из посебних 
разлога јавност искључи.

Члан 5.

Комисија одлучује о пословима из 
своје надлежности на седницама.

Седнице Комисије сазива и њима 
председава председник Комисије.

У случају одсутности или оправда-
не спречености председника Комисије, 
седнице сазива и њима председава члан 
Комисије кога одреди и овласти председ-
ник Комисије.

Акте које доноси Комисија потпи-
сује председник Комисије, или лице које 
овласти председник Комисије.

Члан 6.

Седнице Комисије сазивају се по 
правилу писменим путем, најкасније 3 
дана пре дана одржавања седнице.

Уз позив за седницу доставља се 
материјал са дневним редом седнице.

У случају хитности, седнице се мо-
гу сазивати путем телефона.

Члан 7.

Комисија ради и одлучује ако је 
на седници присутна већина од укупног 
броја чланова.

Одлуке се доносе већином гласова 
присутних чланова, а гласање се врши 
јавно дизањем руке.

Ако предлог одлуке добије једнак 
број гласова „за“ и „против“, доношење 
одлуке се привремено одлаже ради одр-
жавања консултација.

Члан 8.

Председник Комисије одржава ред 
на сдници, омогућава рад члановима Ко-
мисије и формулише предлоге решења за 
доделу средстава ради пружања помоћи.
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Члан 9.

О раду на седници Комисије води се 
записник у коме се уносе основни пода-
ци о месту и времену одржавања седни-
це, имена присутних чланова Комисије, 
имена других лица ако су позвана да при-
суствују седници, дневни ред седнице, 
кратак ток рада седнице, имена чланова 
Комисије учесника у дискусији, резулта-
те гласања, формулисани предлог текста 
одлуке, решења закључка или другог ак-
та донетог на седници.

Члан 10.

Записник са седнице Комисије 
потписује председник Комисије и лице 
које је водило записник, а кога одређује 
председник Комисије.

Записници са седница Комисије чу-
вају се као трајни документ.

Члан 11.

Стручне, административне и дру-
ге послове за Комисију врши надлежна 
служба Општинске управе.

Члан 12.

Уколико овим Пословником ни-
су регулисана права грађана из области 
социјалне заштите, а иста су регулисана 
Законским прописима, општинским од-
лукама и другим актима, примењиваће 
се ти прописи.

Члан 13.

Овај Пословник ступа на снагу да-
ном објављивања, а објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
КОМИСИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број: I-55-6/2010-1
19. јул 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Комисије 
за социјална питања

Општине Бачка Паланка
Вишња Јовановић, с.р.
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На основу члана 2. став 1. и члана 

7. став 1. и 2. Пословника о раду комиси-
је за социјална питања, Комисија за со-
цијална питања је на 1. седници одржа-
ној дана 19. јула 2010. године донела,

К Р И Т Е Р И Ј У М Е
 за рад Комисије за социјална 

питања Општине Бачка Паланка

1. Овим Критеријумима дефини-
саће се права грађана из области допун-
ске социјалне заштите о чијем се обез-
беђивању стара општина Бачка Паланка, 
обухватајући лица који су већ корисници 
права у складу са Одлуком о правима у 
социјалној заштити општине, као и обим, 
услове и начин остваривања тих права.

2. Критеријуми се односе на обез-
беђивање права на једнократну помоћ 
грађана и то :

1.набавку основних животних на-
мирница,

2.набавку лекова и набавку меди-
цинских помагала,

3. плаћања трошкова лечења,
4. плаћање комуналних трошкова ( 

вода, смеће, струја, грејање...),
5. набавку огрева, зимнице и неоп-

ходне гардеробе, 
6. набаву уџбеника и школског при-

бора за децу
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7. недељу солидарности са старим 
лицима,

8. као и за задовољавање других 
потреба изазваних специфичним стањем 
или ситуацијом (тешка инвалидност, 
трудноћа и сл.).

3.Право на једнократну помоћ 
по овим критеријумима имају грађани 
општине Бачка Паланка:

- породице са 5 и више чланова чији 
месечни приход не прелази 90% просечне 
месечне зараде у општини Бачка Паланка 
према последњем објављеном податку,

- породице са 4 члана чији месечни 
приход не прелази 80% просечне месеч-
не зараде у општини Бачка Паланка пре-
ма последњем објављеном податку

- породице са 3 члана чији месечни 
приход не прелази 65% просечне месеч-
не зараде у општини Бачка Паланка пре-
ма последњем објављеном податку 

- породице са 2 члана чији месечни 
приход не прелази 55% просечне месеч-
не зараде у општини Бачка Паланка пре-
ма последњем објављеном податку 

- породице са 1 чланом чији месеч-
ни приход не прелази 50% просечне ме-
сечне зараде у општини Бачка Паланка 
према последњем објављеном податку

4. Појединац или породица који не 
испуњавају ни један од услова наведених 
у ставу 3. ових Критеријума, а који се 
налазе у изузетно тешкој ситуацији коју 
не могу самостално превазићи, могу да 
остваре право на једнократну помоћ у 
изузетним случајевима на основу одлуке 
председника Општине Бачка Паланка.

5. - Једнократна помоћ из става 3. 
ових Критеријума даје се зависно од пот-
реба и стања појединца односно поро-
дице у висини 3.000,00 динара уплате за 
струју, 2.000,00 динара уплате за воду, а 
за остале врсте помоћи највише у висини 
разлике сопственог примања и одгова-
рајућег % просечног месечног примања у 

општини Бачка Паланка из става 3. ових 
Критеријума који је примењен приликом 
утврђивања права.

- Једнократна помоћ из става 4 ових 
Критеријума даје се зависно од потреба 
и стања појединца односно породице, у 
складу са одлуком председника Општине 
Бачка Паланка.

 
6. У складу са овим критеријуми-

ма једнократна помоћ ће се на основу 
решења Комисије за социјална питања 
исплаћивати путем Центра за Социјални 
рад општине Бачка Паланка.

7. Средства за ове намене обез-
беђују се из буџета СО Бачка Паланка.

Ови Критеријуми за рад Комисије 
за социјална питања ступају на снагу да-
ном објављивања, а објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка.“

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА                                                                                                 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА    
КОМИСИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-55-6/2010-2
19. јул 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Комисије 
за социјална питања

Општине Бачка Паланка
Вишња Јовановић, с.р.
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-

И С П Р А В К А

У "Службеном листу Општине Ба-
чка Паланка" број 15/2010, у Одлуци о 
ребалансу буџета Општине Бачка Палан-
ка за 2010. годину, у члану 6. у табелар-
ном приказу - ВРСТЕ РАСХОДА- у коло-
ни ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ, исправља се 
техничка грешка, и то:

У глави 2.04, функционална класи-
фикација 912, позиција 58/1, економска 
класификација 463 – Социјална давања 
запосленима (414), износ од 300.000,00 
замењује се износом од 400.000,00.

У глави 2.04, функционална кла-
сификација 912, позиција 64, економска 
класификација 463 – Текуће поправке и 
одржавање (425), износ од 6.100.000,00 
замењује се износом од 6. 000.000,00.

Уредништво
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