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285
На основу члана 7. став 3. 

Пословника о раду Општинског већа 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 
19/2008),  Општинско веће Општине 
Бачка Паланка, на својој 57. седници, 
одржаној 29. октобра 2010. године,  
донело  је  следеће:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу секретара 

Општинског већа
 Општине Бачка Паланка

I

Разрешава се НИКОЛА ЛАЛИЋ, 
дипломирани правник из Бачке Паланке, 
дужности  секретара Општинског већа 
Општине Бачка Паланка.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-119-258/2010
29. октобар 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Заменик председника
Општине Бачка Паланка, 

Зоран Јовичин,с.р.

286
На основу члана 7. став 1. и 2. 

Пословника о раду Општинског већа 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 
19/2008),  Општинско веће Општине 
Бачка Паланка, на својој 57. седници, 
одржаној 29. октобра 2010. године,  
донело  је  следеће:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о постављењу секретара 

Општинског већа
 Општине Бачка Паланка

I

ЗОРИЦА КНЕЖЕВИЋ, дипломи-
рани правник из Бачке Паланке поставља 
се за секретара Општинског већа Општи-
не Бачка Паланка.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-119-259/2010
29. октобар  2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Заменик председника
Општине Бачка Паланка, 

Зоран Јовичин,с.р.
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287
На основу члана 66. тачка 11. и 

члана 109. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка (” Службани лист Општине 
Бачка Паланка” број 17/2008 и 2/2010) и 
члана 6. Одлуке о условима и начину по-
веравања обављања комуналних делат-
ности    (”Службени лист Општине Бачка 
Паланка” број 22/2009), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 57. се-
дници, одржаној 29. октобра 2010. годи-
не, донело је

ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса 
за поверавање обављања јавног 

превоза путника у друмском 
саобраћају на територији Општине 

Бачка Паланка

I

Расписује се јавни конкурс за пове-
равање обављања јавног превоза путни-
ка у друмском саобраћају на територији 
Општине Бачка Паланка за период од 01. 
01. 2011. године до 31. 12. 2015. годи-
не, путем прикупљања понуда у писаној 
форми.

II

Текст јавног конкурса из става 1. 
ове Одлуке припремиће Комисија за 
спровођење конкурса од пет чланова, 
коју именује Општинско веће Општине 
Бачка Паланка.

III

Овлашћује се Комисија за спро-
вођење јавног конкурса да објави и спро-
веде поступак по конкурсу из става 2. ове 
одлуке у складу са одредбама Закона о 
превозу у друмском саобраћају, Закона 
о комуналним делатностима и Одлуке 

о условима и начину поверавања оба-
вљања комуналних делатности („Служ-
бани лист Општине Бачка Паланка“, број 
22/2009).

IV

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-56/2010
29. октобра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
 Општине Бачка Паланка,  

Зоран Јовичин,с.р.

288
На основу члана 66. тачка 11. и 

члана 109. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка” број 17/2008 и 2/2010) и 
члана 8. Одлуке о условима и начину по-
веравања обављања комуналних делат-
ности („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 22/2009), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 57. се-
дници, одржаној 29. октобра 2010. годи-
не, донело је

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за 

спровођење јавног конкурса за 
поверавање обављања јавног 
превоза путника у друмском 

саобраћају на територији Општине 
Бачка Паланка

I

Именује се Комисија за спровођење 
јавног конкурса за поверавање обављања 
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јавног превоза путника у друмском са-
обраћају на територији Општине Бачка 
Паланка за период од 01. 01. 2011. године 
до 31. 12. 2015. године (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу:

1. Николашевић Миленко, председ-
ник,

2. Јовановић Вишња, члан,
3. Рамић Лука, члан,
4. Јагодић Рајка, члан,
5. Краљ Војислав, члан.

II

Комисија има задатак да спроведе 
поступак по јавном конкурсу за повера-
вање обављања јавног превоза путника 
у друмском саобраћају на територији 
Општине Бачка Паланка и Скупштини 
општине Бачка Паланка предложи најпо-
вољнијег учесника.

Избор превозника – пружаоца ус-
луга, обавиће се уз примену више крите-
ријума и то: број полазака, цена услуга, 
број возила, тип возила са којима ће се 
обављати превоз, квалитет и безбедност 
превоза са подацима о старости возила, 
постојећи редови вожње, остали елемен-
ти који могу битно утицати на квалитет 
услуга превоза (техничка, организаци-
она, кадровска опремљеност учесника 
конкурса).

III

Комисија почиње са радом даном 
доношења решења.

Мандат чланова Комисије траје до 
окончања поступка избора најповољ-
нијег учесника јавног конкурса за пове-
равање обављања јавног превоза путни-
ка у друмском саобраћају на територији 
Општине Бачка Паланка.

IV

Стручне и административно - 
техничке послове за Комисију обављаће 

Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка.

V

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-51/2010
29. октобра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

      
Заменик  председника 

Општине Бачка Паланка,
Зоран Јовичин, с.р.

289
На основу члана 66. тачка 11. и 

члана 109. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Општинско веће Општине Бачка Па-
ланка, на својој 57. седници, одржаној 
29. октобра 2010. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању режима саобраћаја 
у двориштима стамбених зграда 
које се налазе у зонама наплате 

паркирања

1. Овим решењем утврђује се ре-
жим саобраћаја у двориштима стамбених 
зграда које се налазе у зонама наплате 
паркирања.

2. Забрањује се заустављање и пар-
кирање моторних возила у двориштима 
стамбених зграда из тачке 1. овог ре-
шења.

3. Изузетно, из тачке 2. овог ре-
шења, дозвољава се заустављање и пар-
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кирање моторних возила станара, преду-
зетника и правних лица који станују или 
користе пословни простор у стамбеним 
зградама из тачке 1. овог решења.

4. Моторна возила из тачке 3. овог 
решења могу се зауставити и паркирати 
у двориштима стамбених зграда из тачке 
1. овог решења уз одобрење које издаје 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка – Одељење за привреду.

5. Општинска управа Општине 
Бачка Паланка – Одељење за привреду 
издаје одобрења за заустављање и пар-
кирање моторних возила у двориштима 
стамбених зграда из тачке 1. овог ре-
шења, са роком важења за наредну, од-
носно текућу  годину.

Уз захтев за издавање горе наведе-
ног одобрења потребно је приложити: 
саобраћајну дозволу, фотокопију личне 
карте за станаре, односно доказ о ко-
ришћењу пословног простора за преду-
зетнике и правна лица.

Уз годишње одобрење издаје се и 
налепница.

6. Одобрење се мора налазити у 
возилу, а налепница залепљена у доњем 
левом углу ветробранског стакла.

7. Ово решење ступа на снагу да-
ном доношења, а примењиваће се од 01. 
новембра 2010. године.

8.  Ово решење објавити  у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка",

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    
Број: III-344-46/2010
29. октобра 2010. године       
БАЧКА ПАЛАНКА       

Заменик  председника 
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.    

290
На основу члана 50. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“ број 18/2010) и 
члана 66. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 17/2008 и 2/2010), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 57. 
седници, одржаној дана 29. октобра 2010.
године донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању економске цене 
боравка деце, висини учешћа 

корисника услуга - родитеља у 
цени услуга целодневног боравка 

деце и трошковима  исхране  у 
Предшколској установи „Младост“ 

у школској 2010/2011 години

Члан 1.

Овим Решењем утврђује се економ-
ска цена боравка деце и висина учешћа 
корисника услуга-родитеља у цени ус-
луга – трошкова целодневног боравка 
и трошковима исхране деце предшкол-
ског узраста у Предшколској устано-
ви „Младост“ Бачка Паланка (у даљем 
тексту:Установа).

Члан 2.

Утврђује се пуна економска цена 
боравка деце предшколског узраста у Ус-
танови у износу од:

• у целодневном боравку – 21.004,00 
динара по детету.

Члан 3.

Корисници услуга – родитељи 
учествују у цени услуга – трошкова бо-
равка деце предшколског узраста у Уста-
нови на следећи начин:
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• за целодневни боравак – у износу 
од 4.200,00 динара месечно.

• за трошкове ужине – 35,00 динара 
по дану.

Члан 4.

Ово решење ће се примењивати у 
школској 2010/2011 години.

Члан 5.

Доношењем овог решења престаје 
да важи решење број III-60-6/2009 oд 16. 
септембра 2009.године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 16/2009).

Члан 6.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА                                                  
Број: III-60-10/2010
29. октобра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин,с.р.

291
На основу  члана 66. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 
и 2/2010) и члана 33а. став 1. Одлуке о 
месним заједницама ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", бр. 26/2008 и 
2/2010), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 57.  седници, одржаној 
29. октобра  2010. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
Месне заједнице Нова Гајдобра

о финансирању једног запосленог  
средствима буџета

 Општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о фи-
нансирању једног запосленог средстви-
ма буџета Општине Бачка Паланка, коју 
је донео Савет Месне заједнице Нова Гај-
добра, на 20. седници, одржаној дана 10. 
септембра 2010. године.

II

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

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-80/2010
29. октобар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р. 

292
На основу члана 66. тачка 11. и 

члана 109. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службани лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010),  
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка на својој 57. седници, одржаној 29. ок-
тобра 2010. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

Поводом препоруке Владе Репу-
блике Србије 05 број: 023-4312/2010-1 
од 02. јула 2010. године, Општинско веће 
Општине Бачка Паланка је сагласно да 
се отпишу камате по основу изворних 
и уступљених прихода буџета локалне 
самоуправе који су доспели за наплату 
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закључно са 31. децембром 2009. годи-
не само за предузећа у поступку при-
ватизације, односно који су у поступку 
реструктурирања и то за: Мајевица у 
реструктурирању, Мајевица - Машине 
алатке у реструктурирању, Мајевица – 
Пољоопрема, Мајевица - Ливница у ре-
структурирању, Мајевица – Пумпе и цис-
терне у реструктурирању и Друштвено 
предузеће „Јадран“ из Нове Гајдобре.

Овај закључак доставити Ми-
нистарству финансија Владе Републике 
Србије.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-023-2/2010
29. октобра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Заменик  председника   
Општине Бачка Паланка,   

Зоран Јовичин, с.р.

293
На основу члана 68. става 6. и 7. 

Закона о туризму  („Службени гласник 
Републике Србије“ број 36/2009), члана 
59. тачка 8. и члана 109. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 30. септембра 2010. 
године, донео је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о образовању Комисије за 

категоризацију пансиона, кућа, 
апартмана и соба за изнајмљивање 

за одмор као и пружање услуга 
смештаја и исхране у домаћој 

радиности и сеоским туристичким 
домаћинствима

I

Образује се Комисија за категори-
зацију пансиона, кућа, апартмана и соба 
за изнајмљивање за одмор и пружање ус-
луга смештаја и исхране у домаћој ради-
ности и сеоским туристичким домаћин-
ствима (у даљем тексту: Комисија).

II

Комисија има председника и шест 
чланова .

У Комисију се именују:
• Душан Танкосић, дипл.правник, 

за председника 
• Дарина Ђукић, дипл. туризмолог, 

за члана
• Душко Башић, дипл. економиста, 

за члана
• Владимир Илић, дил. инж. заш-

тите животне средине, санитарна 
инспекција, за члана

• Милан Ајдер, инж. заштите од по-
жара, противпожарна заштита, за 
члана

• Тамара Ковачевић, дипл. инг. ар-
хитектуре - испуњеност услова 
градње, за члана

• Константин Карановић, дипл. 
професор биологије, заштита жи-
вотне  средине, за члана

III

Задатак Комисије је да у складу 
са Правилником о стандардима за кате-
горизацију угоститељских објеката за 
смештај изврши категоризацију кућа, ста-
нова, апартмана и соба за изнајмљивање 
за одмор и пружање услуга смештаја и 
исхране у домаћој радиности и сеоским 
туристичким домаћинствима.

Комисија проверава и утврђује ис-
пуњеност услова прописаних за тражену 
категорију објеката и о томе сачињава 
записник. Задатак Комисије је да утврди 
да ли тражене категорије објеката одго-
варају стандардима у погледу санитарно-
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хигијенских услова, градње, противпо-
жарне заштите, услова заштите животне 
средине и других услова прописаних за 
ту врсту и намену објеката, као и пропи-
саним стандардима, техничким норма-
тивима и нормама квалитета. По извр-
шеном прегледу Комисија даје предлог 
за разврставање куће, стана, апртмана и 
собе за изнајмљивање за одмор и пру-
жање услуга смештаја и исхране у до-
маћој радиности и сеоским туристичким 
домаћинствима у одређену категорију.

 На основу писменог предлога Ко-
мисије, Општинска управа Општине Ба-
чка Паланка Одељење за привреду, доно-
си решење о разврставању са важношћу 
од три године, које се доставља Ми-
нистарству надлежном за послове тури-
зма.

IV

Поступак за категоризацију пан-
сиона, куће, апартмана и собе за из-
најмљивање за одмор и пружање услуга 
смештаја и исхране у домаћој радиности 
и сеоским туристичким домаћинстви-
ма Комисија врши по писменом захтеву 
грађана.

Поступак промене категорије исти 
је као и за његово одређивање.

Трошкове одређивања категорије 
пансиона, куће, апартмана и собе за из-
најмљивање за одмор и пружање услуга 
смештаја и исхране у домаћој радиности 
и сеоским туристичким домаћинствима 
сноси подносилац захтева.

V

Комисија за свој рад одговара пред-
седнику Општине Бачка Паланка.

VI

Доношењем овог решења ставља се 
ван снаге Решење о образовању Комисије 
за категоризацију кућа, станова, апартма-
на и соба за изнајмљивање за одмор као 

и пружање услуга смештаја и исхране у 
домаћој радиности и сеоским туристич-
ким домаћинствима број I-332-2/2010 од 
04. фебруара 2010. године. 

VII

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

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:I-332-9/2010
30. септембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало, с.р.

294
На основу члана 44. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007), члана 59. и члана 
109. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 17/2008 и 2/2010) и члана 
2. Одлуке о приступању изради Локалног 
акционог плана за младе у Општини Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 20/2010), председ-
ник Општине Бачка Паланка, дана 14. ок-
тобра 2010. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е

о образовању и именовању чланова 
Комисије за израду Локалног 

акционог плана за младе

I

 Образује се Комисија за израду Ло-
калног акционог плана за младе (у даљем 
тексту: Комисија).
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II

У Комисију се именују:

1. Љиљана Жижић, координаторка 
Канцеларије за младе, за председ-
ника

2. Татјана Милидраговић, за област 
образовања

3. Драган Перић, за област запошља-
вања

4. Срђана Крстоношић, за област 
здравствене заштите и безбед-
ности

5. Александар Богуновић, за област 
културе

6. Биљана Радовић, за област ак-
тивног укључивања младих у 
друштво

7. Драгица Николић, за област инфо-
рмисања и мобилности

8. Константин Карановић, за област 
екологија и одрживи развој 

9. Мирјана Радаковић, за област со-
цијалне заштите

10. Ђорђе Вујичић, представник ло-
калне самоуправе

11. Владимир Грубиша, представник 
локалне самоуправе

12. Кавгић Наталија, представник ло-
калне самоуправе.

III

Циљ образовања Комисије је из-
рада Локалног акционог плана за младе 
(од 15 до 30 година старости) у Општини 
Бачка Паланка и имплементација Стра-
тегије развоја Општине Бачка Паланка у 
области бриге за младе.

IV

Задатак Комисије је да:

• изради нацрт Локалног акционог 
плана за младе у Општини Бачка 
Паланка,

• спроведе јавну расправу и текст 
нацрта достави Општинском већу 
Општине Бачка Паланка,

• обједини податке о потребама и 
проблемима са којима се суочавају 
млади у нашој општини,

• координира активности и сарадњу 
између свих субјеката који делују 
у областима значајним за бригу о 
младима (спорт, култура, здрав-
ство, образовање, екологија, запо-
шљавање, социјална заштита итд.) 
и на тај начин непосредно или 
посредно утичу на унапређење и 
положај младих у Општини Бачка 
Паланка. 

Основ израде Локалног акционог 
плана за младе је Национална стратегија 
за младе и приказ стања на основу рас-
положивих истраживања и релевантних 
података за Општину Бачка Паланка.

V

Комисија ће радити у седницама 
којима председава председник Комисије.

Стручне и административно-
техничке послове за потребе Комисије 
обављаће Општинска управа Општине 
Бачка Паланка.

VI

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

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-119-255/2010
14. октобра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА
                                                                                         

Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало, с.р.
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295
На основу члана 61. Закона о буџет-

ском систему („Службени гласник РС“, 
број 54/2009 и 73/2010) и члана 12. Од-
луке о буџету Општине Бачка Паланка за 
2010. годину („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2009, 15/2010 
и 19/2010), председник Општине Бачка 
Паланка, дана 18. октобра 2010. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о промени апропријације

I

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2010. годину  раздео 1, глава 1.04 Со-
цијална заштита, функционална класи-
фикација 090, позиција 29, економска 
класификација 472 „Накнаде из буџета-
прво дете“   умањује се 5 % у износу од 
190.000 динара, а за исти износ повећава 
се апропријација у разделу 2, глава 2.01 
Општи економски послови, функцио-
нална класификација 410, позиција 46, 
економска класификација 423 „Услуге по 
уговору“. 

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2010. годину раздео 2, глава 2.01 Општи 
економски послови, функционална кла-
сификација 410, позиција 41, економска 
класификација 414 „Социјална давања 
запосленима“ умањује се 5%, у износу од 
250.000 динара, а за исти износ повећава 
се апропријација у разделу 1, глава 1.01. 
Извршни и законодавни органи, функци-
онална класификација 110, позиција 9, 
економска класификација 423 „Услуге по 
уговору“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2010. годину раздео 2, глава 2.12 Предш-
колска установа „Младост“, функцио-

нална класификација 911, позиција 149, 
економска класификација 511 „Зграде и 
грађевински објекти“ умањује се 5 %, у 
износу од 87.000 динара, а за исти износ 
повећава се апропријација у разделу 2, 
глава 2.12 Предшколска установа „Мла-
дост“, функционална класификација 911, 
позиција 139, економска класификација 
414 „Социјална давања запосленима“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2010. годину раздео 2, глава 2.19, Сред-
ства за инвестиције, функционална кла-
сификација 620, позиција 197, економска 
класификација 511 „Зграде и грађевин-
ски објекти“ умањује се 5 %, у износу 
од 1.160.000 динара; за износ од 500.000 
динара повећава се апропријација у раз-
делу 2, глава 2.04 Основно образовање, 
функционална класификација 912, пози-
ција 64, економска класификација 463 
„Текуће поправке и одржавање( 425 )“ ; 
за износ од 100.000 динара повећава се 
апропријација у разделу 1, глава 1.01 Из-
вршни и законодавни органи, функци-
онална класификација 110, позиција 8, 
економска класификација 422 „Трошкови 
путовања“; за износ од 467.000 динара 
повећава се апропријација у разделу 2, 
глава 2.01 Општи економски посло-
ви, функционална класификација 410, 
позиција 45, економска класификација 
422 „Трошкови путовања“ ; за износ од 
93.000 повећава се апропријација у раз-
делу 2, глава 2.19 Средства за инвести-
ције, функционална класификација 620, 
позиција 196, економска класификација 
451 „Суфинансирање капиталних проје-
ката“. 

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2010. годину раздео 2, глава 2.05 Средње 
образовање, функионална класификација 
920, позиција 79, економска класифи-
кација 463 „Материјал ( 426 )“ умањује 
се 5 % у износу од 190.000 динара, а за 
исти износ повећава се апропријација у 
разделу 2, глава 2.05 Средње образовање, 
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функционална класификација 920, пози-
ција 77, економска класификација 463 
„Специјализоване услуге ( 424 )“.

II

О реализацији овог Решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

III

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: I-40-1/2010-314
18. октобра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА
                                                  

Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало, с.р.   

296
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), члана 3. став 
3. Уговора о гасификацији насељених 
места општине Бачка Паланка број I-352-
208/2009 од 02. новембра 2009. године, 
председник Општине Бачка Паланка, да-
на 18. октобра 2010. године, доноси    

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

праћење реализације пројекта 
гасификације насељених 

места Обровац, Товаришево, 
Карађорђево, Младеново,

Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, 
Параге, Деспотово и Пивнице

на територији 
Општине Бачка Паланка 

I

Образује се Комисија за праћење 
реализације пројекта гасификације на-
сељених места Обровац, Товаришево, 
Карађорђево, Младеново, Нова Гајдобра, 
Гајдобра, Силбаш, Параге, Деспотово и 
Пивнице на територији општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

1. Фодора Милан, за председника
2. Драгана Ђерковић, за члана
3. Слободан Родић, за члана
4. Вујичић Стојан, за члана
5. Бошњак Наташа, за члана.

III

Задаци Комисије су да:
Прати динамику и квалитет радова 

на гасификацији насељених места Обро-
вац, Товаришево, Карађорђево, Младе-
ново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, 
Параге, Деспотово и Пивнице на терито-
рији Општине Бачка Паланка.

Извештава о динамици и квалитету 
радова на гасификацији насељених мес-
та Скупштину општине Бачка Паланка 
најмање једанпут годишње.

Исходује и припрема сву докумен-
тацију потребну за спровођење поступка 
издавања локацијске и грађевинске до-
зволе (изводе из земљишних књига, из-
воде из катастра – подлоге са подземним 
инсталацијама, сагласности за службе-
ност пролаза за катастарске парцеле кроз 
које пролази траса гасовода).  

IV

Комисија ће радити у седницама 
којима председава председник Комисије.
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Све стручне и административно-
техничке послове за потребе Комисије 
обављаће Општинска управа Општине 
Бачка Паланка.

V

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

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-119-256/2010
18. октобра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.
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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 27. 
октобра 2010. године, донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 
утврђивање цене грејања 

за грејну сезону 2010/2011 и 
именовању председника, заменика 
председника и чланова Комисије

I

Образује се Комисија за утврђивање 
цене грејања за грејну сезону 2010/2011 
(у даљем тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:
1. Зоран Баћина, председник 
2. Ненад Лалић, заменик председни-

ка

3. Мира Тот, члан
4. Душан Миленковић, члан
5. Владимир Жилаји, члан

III

Задатак Комисије је да на осно-
ву релевантних расположивих подата-
ка утврди цену грејања за грејну сезону 
2010/2011, изврши анализу досадашње 
методологије израде цене грејања, пред-
ложи измене или нову методологију из-
раде цене грејања и да предложи начине 
даље сарадње између три заинтересоване 
стране: Општине Бачка Паланка, дистри-
бутера гаса и крајњег потрошача гаса.             

Комисија ће поднети извештај о 
свом раду председнику Општине Бачка 
Паланка.

IV

Мандат чланова Комисије траје док 
се не изврше задаци из тачке III овог Ре-
шења.
     
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I-352-186/2010
27. октобра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.



770 Страна - Број 23/2010       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      4. новембар 2010 ГОДИНЕ

285 РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара 
Општинског већа Општине Бачка 
Паланка ...................................................... 759
286 РЕШЕЊЕ о постављењу секретара 
Општинског већа Општине Бачка 
Паланка ..................................................... 759
287 ОДЛУКУ о расписивању јавног 
конкурса за поверавање обављања јавног 
превоза путника у друмском саобраћају на 
територији Општине Бачка Паланка ...... 760
288 РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за 
спровођење јавног конкурса за поверавање 
обављања јавног превоза путника у 
друмском саобраћају на територији 
Општине Бачка Паланка .......................... 760
289 РЕШЕЊЕ о утврђивању режима 
саобраћаја у двориштима стамбених 
зграда које се налазе у зонама наплате 
паркирања ................................................. 761
290 РЕШЕЊЕ о утврђивању економске 
цене боравка деце, висини учешћа 
корисника услуга - родитеља у цени услуга 
целодневног боравка деце и трошковима  
исхране  у Предшколској установи 
„Младост“ у школској 2010/2011. 
години ........................................................ 762
291 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Одлуку Месне заједнице Нова Гајдобра о 
финансирању једног запосленог 
средствима буџета Општине Бачка 
Паланка ...................................................... 763
292 ЗАКЉУЧАК ....................................... 763

293 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
категоризацију пансиона, кућа, апартмана 
и соба за изнајмљивање за одмор као и 
пружање услуга смештаја и исхране у 
домаћој радиности и сеоским 
туристичким домаћинствима .................. 764
294 РЕШЕЊЕ о образовању и именовању 
чланова Комисије за израду Локалног 
акционог плана за младе .......................... 765
295 РЕШЕЊЕ о промени апропријације  767
296 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
праћење реализације пројекта гасификације 
насељених места Обровац, Товаришево, 
Карађорђево, Младеново, Нова Гајдобра, 
Гајдобра, Силбаш, Параге, Деспотово и 
Пивнице на територији Општине Бачка 
Паланка ...................................................... 768
297 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
утврђивање цене грејања за грејну 
сезону 2010/2011. и именовању 
председника, заменика председника и 
чланова Комисије ..................................... 769

С А Д Р Ж А Ј
                              Страна                                                                                                Страна 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      


