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На основу члана 100. Закона о заш-
тити животне средине („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 135/2004, 
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. 
закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), 
члана 6. Одлуке о буџетском фонду за 
заштиту животне средине Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 26/2009) 
и сагласности Министарства пољопри-
вреде и заштите животне средине Репу-
блике Србије, број 401-00-00144/2017-09 
од 26. јануара 2017. године, Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
39. седници, одржаној дана 13. фебруара 
2017. године, донело је 

 
П Р О Г Р А М

коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине 

за 2017. годину

1. Овим Програмом утврђују се пла-
нирани приходи и намена сред-
става остварених на основу члана 
85, 85а и члана 87. Закона о заш-
тити животне средине („Служ-
бени  гласник Републике Србије“, 
број 135/2004, 36/2009, 36/2009- др. 
закон, 72/2009- др. закон, 43/2011- 
одлука УС и 14/2016), Уредбе о 
одређивању активности чије оба-
вљање утиче на животну средину 

(„Службени гласник Републике 
Србије“, број 109/2009 и 8/2010) 
и Уредбе о критеријумима за 
утврђивање накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине и 
највишег износа накнаде („Служ-
бени гласник Републике Србије“, 
број 111/2009).

2. За реализацију Програма плани-
рају се средства остварена у из-
носу од  40.000.000,00 динара и то: 

1.
Накнада за заштиту и 
унапређивање животне 
средине

40.000.000,00

Укупно: 40.000.000,00

која су буџетом Општине Бачка 
Паланка - Буџетски фонд за заштиту жи-
вотне средине, распоређена на следећи 
начин: 

1. Услуге по уговору 10.000.000,00 

2. Специјализоване 
услуге 12.000.000,00

3. Текуће поправке и 
одржавање 500.000,00

4. Материјал 4.000.000,00

5. Машине и опрема 500.000,00

6. Зграде и грађевински 
објекти 13.000.000,00

Укупно: 40.000.000,00

3. Средства из тачке 2. овог Про-
грама користиће се за: 
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Услуге по уговору: економска класификација 423

1.  - третирање комараца
 - активности у животној средини које доприносе безбедности 

и заштити здравља људи (сузбијање крпеља и симулида)
 - услуге науке (стручна усавршавања, семинари у вези заш-

тите животне средине)
 - услуге штампања (флајери, билтени, мајице и брошуре по-

водом обележавања важних датума у области заштите жи-
вотне средине)

 - едукација становништва-деце (трибине у вези заштите 
животне средине, обилазак школа и вртића)

 - сузбијање амброзије на територији општине Бачка Паланка
 - картирање терена под амброзијом у 2017. години
 - организација сајма цвећа и органских производа 

 6.000.000,00

500.000,00             

400.000,00

500.000,00

300.000,00

1.500.000,00
500.000,00
300.000,00

Укупно: 10.000.000,00

Специјализоване услуге: економска класификација 424

2.  - мониторинг градског зеленила
 - превентивни заштитни третман градског зеленила
 - активности везане за имплементацију локалног акционог 

плана управљања отпадом (чишћење, санација, рекултивација 
постојећих сметлишта и комунално опремање општине)

 - ревитализација и одржавање постојећих засада и зелених повр-
шина

 - израда елабората енергетске ефикасности у циљу утврђивања 
мера енергетске ефикасности објеката јавне намене ради по-
већања енергетске ефикасности у сектору потрошње енергије

 - израда енергетских пасоша за објекте јавне намене у циљу заш-
тите животне средине смањењем употребе необновљивих врста 
енергије и одрживом експлоатацијом обновљивих ограничених 
врста енергије

 - подизање нових зелених површина и засада
 - озелењавање насељених места у Општини Бачка Паланка - 

подизање нових паркова
 - заштита, одржавање и развој заштићених природних добара 

(услуге одржавања националних паркова и природних површина)
 - ревизија локалног акционог плана управљања отпадом 
 - мерење квалитета ваздуха
 - мерење квалитета земљишта

400.000,00
400.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

500.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00

500.000,00 
300.000,00        
350.000,00           
50.000,00    

Укупно: 12.000.000,00

Текуће поправке и одржавање: економска класификација 425

3. - репарација старих канти и монтажа 500.000,00

Укупно: 500.000,00                    
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Материјал: економска класификација 426

4.  - опремање посудама за одлагање отпада (набавка канти за 
одлагање отпада)

 - опремање насељених места контејнерима за сепарацију 
отпада

 - подизање нових зелених површина и засада   (набавка цвећа, 
садница, жардињера и земље)

 - стручна литература и часописи у вези заштите и унапређи-
вања животне средине

 - набавка еколошких кеса за селекцију и разврставање отпада

 - набавка осталих материјала за очување животне средине 
(средства за прихрањивање биљака, заштитна средства за 
биљке)

 - заштита, одржавање и развој заштићених природних добара 
(материјал за очување животне средине)

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00  

200.000,00

200.000,00

100.000,00

500.000,00            

Укупно: 4.000.000,00                                      

Машине и опрема: економска класификација 512 

5. - преса за балирање ПЕТ амбалаже 500.000,00     

Укупно:   500.000,00                

Зграде и грађевински објекти: економска класификација 511

6.  - заштита природних вредности и унапређење подручја са 
природним својствима у блоку 95

 - изградња фекалне канализационе мреже у индустријској 
зони Север на улазу у Бачку Паланку

2.000.000,00

11.000.000,00             

Укупно:   13.000.000,00                

4. Финансирање и суфинансирање активности из тачке 3. Програма вршиће се у за-
висности од остварених средстава на основу члана 85, 85а и 87. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004, 36/2009, 
36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016). 

5. Приоритетне активности из тачке 3. овог Програма утврђује Председник општине 
Бачка Паланка. 

6. Реализацију овог Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и ре-
ализацију појединачних програма и пројеката спроводи Одељење за финансије и 
буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка. 
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7. Овај Програм објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Па-
ланка“. 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-8/2017
13. фебруар  2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка је на својој 40. 
седници, одржаној дана 03. марта 2017. 
године донело  

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању накнаде за 

коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини 

без правног основа за производну 
2014/2015. годину на територији 

Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овом Решењем утврђује се нак-
нада за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини, без 
правног основа, у поступку вансудских 
поравнања по хектару површине,  према 
квалитету пољопривредног земљишта - 

култури и класи, за производну 2014/2015. 
годину, на територији Општине Бачка 
Паланка. 

Члан 2.

Накнада по хектару за производну 
2014/2015. годину, култура: њива, класa: 
од I до VIII класе; култура: воћњак или 
виноград, класа: од I до VIII класе; кул-
тура: ливада или пашњак, класа од I до 
VIII класе; утврђена је у еврима, а пре-
рачунаће се у динаре по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан ступања на 
снагу овог решења и то:

 - 445,18 еура/ха, за прву класу, 
култура њива,

 - 423,98 еура/ха, за другу класу, 
култура њива,

 - 402,78 еура/ха, за трећу класу, 
култура њива,

 - 382,64 еура/ха, за четврту 
класу, култура њива,

 - 363,51 еура/ха, за пету класу, 
култура њива,

 - 345,33 еура/ха, за шесту класу, 
култура њива,

 - 328,07 еура /ха, за седму класу, 
култура њива,

 - 311,66 еура/ха, за осму класу, 
култура њива,

 - 445,18 еура/ха, за прву класу, 
култура воћњак или виноград,

 - 423,98 еура/ха, за другу класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 402,78 еура/ха, за трећу класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 382,64 еура/ха, за четврту 
класу, култура воћњак  или ви-
ноград,

 - 363,51 еура/ха, за пету класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 345,33 еура/ха, за шесту класу, 
култура воћњак  или виноград,



03. март 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 4/2017 - страна 77  

 - 328,07 еура/ха, за седму класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 311,66 еура/ха, за осму класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 296,08 еура/ха, за прву класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 281,27 еура/ха, за другу класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 267,21 еура/ха, за трећу класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 253,85 еура/ха, за четврту 
класу, култура ливада или па-
шњак,

 - 241,16 еура/ха, за пету класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 229,10 еура/ха, за шесту класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 217,65 еура/ха, за седму класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 206,76 еура/ха, за осму класу, 
култура ливада или пашњак.                                             

Члан 3.

Наведени ценовник се односи на 
пољопривредно земљиште у државној 
својини које није било предмет јавног 
надметања, или је било на јавном над-
метању али није било најповољнијег 
понуђача или лицитанта за предметно 
земљиште.

Члан 4.

Ова 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-320-2/2017
03. март 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,            

Александар Борковић,  с.р.

37

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), 
члана 8. став 2. Одлуке о грбу Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 23/2011, 4/2015 и 
2/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 40. 
седници, одржаној дана 03. марта 2017. го-
дине, донело је следећи

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности за 

коришћење грба Општине  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност за коришћење 
грба Општине Бачка Паланка Удружењу 
„Традиција и венчање“ Бачка Паланка, у 
сврху израде рекламног материјала по-
водом реализације пројекта „Војвођан-
ско венчање“, на начин и под условима 
којима се не нарушава углед и достојан-
ство Општине Бачка Паланка.

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-031-4/2017
03. март 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,            

Александар Борковић, с.р.
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38

На основу члана 46. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), 
члана 58. став 1. тачка 14. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013-пречишћен текст), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 27. фебруара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Радне групе за израду 

предлога пројеката Општине 
Бачка Паланка у циљу пријаве на 
Конкурс Министарства културе и 
информисања „Градови у фокусу 

2017“ 

I

Образује се Радна група за из-
раду предлога пројеката Општине Бачка 
Паланка у циљу пријаве на Конкурс 
Министарства културе и информи-
сања „Градови у фокусу 2017“ (у даљем 
тексту: Радна група), у следећем саставу: 

1. Мирослава Шолаја, руководи-
лац Одељења за друштвене де-
латности Општинске управе, 
председник;

2. Ковиљка Добрић, директор 
Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ Бачка Паланка, 
члан,

3. Јелена Рајовић, представник 
Туристичке организације 
општине Бачка Паланка, члан,

4. Марко Кнежић, директор Ус-
танове Културни центар Бачка 
Паланка, члан,

5. Душка Танкосић, представник 
Установе Културни центар Ба-
чка Паланка, члан,

6. Маја Куљић, представник Ус-
танове Културни центар Бачка 
Паланка, члан,

7. Драган Прица, представник 
Установе Културни центар Ба-
чка Паланка, члан,

8. Ненад Еречковић, представник 
Установе Културни центар Ба-
чка Паланка, члан,

9. Небојша Анђелковић, пред-
ставник Установе Културни 
центар Бачка Паланка, члан,

10. Соња Петровић, директор 
Фестивала еколошког позори-
шта за децу и младе, члан,

11. Тамара Јожић, представник 
Омладинског центра Бачка 
Паланка, члан,

12. Золтан Фараго, председник 
Мађарског културно-уметнич-
ког друштва „Вечера Шандор“ 
Бачка Паланка, члан,

13. Драхослава Чиеф, представник 
Месног одбора Матице сло-
вачке у Бачкој Паланци, члан.

II

Задатак Радне групе је да пре-
дузме и координира активности ради 
припреме и израде предлога пројеката 
Општине Бачка Паланка у циљу пријаве 
на Конкурс Министарства културе и ин-
формисања „Градови у фокусу 2017“ у 
конкурсом предвиђеном року и да текст 
предлога пројеката достави Канцеларији 
за локално-економски развој Општинске 
управе. 
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III

Радна група ће се придржавати те-
кста конкурса Министарства културе и 
информисања и позитивних прописа. 

IV

Радна група ће радити у седни-
цама, којима председава председник 
Радне групе.

Стручне и административно-
техничке послове за потребе Радне 
групе обављаће Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

V

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 телa органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VI

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-7
27. фебруар 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКA

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

39

На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 28. фебру-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова 

Комисије за оцену програма из 
области културе

I

Образује се Комисија за оцену 
програма из области културе ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Живко Шљивар, за председ-
ника

 - Милка Родић, за члана

 - Станислава Бановић, за члана

 - Eма Данилов, за члана

 - Мирослава Шолаја, за члана

III

Задатак Комисије је да распише 
Јавни позив за суфинансирање проје-
ката удружења грађана у области кул-
туре, изврши оцену пристиглих пријава 
за доделу средстава према мерилима и 
критеријумима прописаним Правил-
ником о начину суфинансирања проје-
ката удружења грађана из области кул-
туре („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 2/2015), сваком предлогу 
пројекта додели одређени број поена, на 
основу кога ће бити сачињена бодовна 
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ранг листа и да у року од 30 дана од за-
вршетка конкурса донесе Одлуку о из-
бору пројеката који се суфинансирају из 
буџета Општине Бачка Паланка. 

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
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 оба-
вљаће Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка

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 Општинског 
већа и чланова радних тела органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ 
бр. 36/2014, 30/2015 и 16/2016).

VII

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење бр. I-020-
4/2017-1 од 17. јануара 2017. године.

VIII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-8
28. фебруар 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКA

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

40

На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 28. фебру-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова 

Комисије за оцену програма из 
области социо-хуманитарних 

делатности

I

Образује се Комисија за оцену 
програма из области социо-хуманитар-
них делатности (у даљем тексту: Коми-
сија).

II

У Комисију се именују:

 - Мирјана Радаковић, за пред-
седника

 - Др Јелена Јефтић, за члана

 - Вера Жарковић, за члана

 - Марија Кутањац, за члана

 - Мирослава Шолаја, за члана

III

Задатак Комисије је да распише 
Јавни позив за суфинансирање пројеката 
удружења грађана у области социо-ху-
манитарних делатности, изврши оцену 
пристиглих пријава за доделу средстава 
према мерилима и критеријумима про-
писаним Правилником о начину суфи-
нансирања пројеката удружења грађана 
из области социо-хуманитарних делат-
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ности  („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 2/2015), сваком предлогу 
пројекта додели одређени број поена, на 
основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа и да у року од 30 дана од за-
вршетка конкурса донесе Одлуку о из-
бору пројеката који се суфинансирају из 
буџета Општине Бачка Паланка. 

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
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 Општине Бачка Па-
ланка

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 тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење бр. I-020-
4/2017-2 од 17. јануара 2017. године.

VIII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-9
28. фебруар 2017. године 
Бачка Паланкa

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

41

На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 28. фебру-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова  

Комисије за оцену програма 
удружења грађана

I

Образује се Комисија за оцену 
програма удружења грађана ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Ђорђе Штангл, за председника

 - Љиљана Бошњак, за члана

 - Јелена Галић, за члана

 - Станислава Ћаћић, за члана

 - Мирослава Шолаја, за члана.

III

Задатак Комисије је да распише 
Јавни позив за суфинансирање пројеката 
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у области удружења грађана, изврши 
оцену пристиглих пријава за доделу 
средстава према мерилима и критерију-
мима прописаним Правилником о на-
чину суфинансирања пројеката удру-
жења грађана („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 2/2015), сваком пред-
логу пројекта додели одређени број 
поена, на основу кога ће бити сачињена 
бодовна ранг листа и да у року од 30 дана 
од завршетка конкурса донесе Одлуку о 
избору пројеката који се суфинансирају 
из буџета Општине Бачка Паланка. 

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
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 Општине Бачка Па-
ланка

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 тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење бр. I-020-
4/2017-3 од 17. јануара 2017. године.

VIII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-10
28. фебруар 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКA

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

42

На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 28. фебру-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова 

Комисије за оцену  програма из 
области туризма,  екологије и 

заштите животне средине

I

Образује се Комисија за оцену 
програма из области туризма, екологије 
и заштите животне средине ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Војислав Зубац, за председ-
ника

 - Драгана Врањеш, за члана
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 - Сања Сремац, за члана

 - Маја Трбојевић, за члана

 - Стеван Пилиповић, за члана.

III

Задатак Комисије је да распише 
Јавни позив за суфинансирање пројеката 
удружења грађана у области туризма, еко-
логије и заштите животне средине, изврши 
оцену пристиглих пријава за доделу сред-
става према мерилима и критеријумима 
прописаним Правилником о начину суфи-
нансирања пројеката удружења грађана из 
области туризма, екологије и заштите жи-
вотне средине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 2/2015), сваком пред-
логу пројекта додели одређени број поена, 
на основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа и да у року од 30 дана од завр-
шетка конкурса донесе Одлуку о избору 
пројеката који се суфинансирају из буџета 
Општине Бачка Паланка. 

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
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 Општине Бачка Па-
ланка.

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 тела органа 

Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење бр. I-020-
4/2017-4 од 17. јануара 2017. године.

VIII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-11
28. фебруар 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКA

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

43

На основу члана члана 58. став 
1. тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013-пречишћен текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 2. марта 
2017. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Пројектног тима за 
реализацију пројекта „Комплекс 

отворених базена – фаза I“ 

I

Образује се Пројектни тим за 
реализацију пројекта „Комплекс отво-
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рених базена – фаза I (у даљем тексту: 
Пројектни тим), у следећем саставу: 

1. Лука Станић, начелник 
Општинске управе, председник;

2. Милкица Петржљан, руково-
дилац Одељења за урбанизам 
и грађевинарство, члан,

3. Маја Пилиповић, руководилац 
Одељења за финансије и буџет, 
члан,

4. Јелена Пермосер, службеник 
за јавне набавке Општинске 
управе, члан,

5. Дарко Божовић, директор Ус-
танове  за спорт и рекреацију 
„Тиквара“, члан,

6. Владимир Драгичевић, пред-
ставник ЈП „Стандард“, члан,

7. Надежда Ганић, члан Општин-
ског већа, члан.

II

Задатак Пројектног тима је да пла-
нира и реализције припремне фазе прој-
кета као и спровођење свих пројектних 
активности . 

III

Пројектни тим ће радити у сед-
ницама, којима председава председник 
Пројектног тима.

Стручне и административно-
техничке послове за потребе Пројектног 
тима обављаће Канцеларија за локално 
економски развој Одељења за привреду 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

IV

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 тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-12
2. март 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКA

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