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На основу члана 32. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007), члана 
38. и 63. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој  33. 
седници, одржаној дана 22. новембра  
2010. године, тајним гласањем, донела је

Р  Е  Ш  Е   Њ  Е
о  избору члана Општинског већа 

Општине Бачка Паланка

I

ДУШКО СТЕВАНОВИЋ, књижни-
чар   из Бачке Паланке, бира се за члана 
Општинског већа  Општине Бачка Па-
ланка, до истека мандата Општинског 
већа Општине Бачка Паланка.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-263/2010
22. новембар 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник
Скупштине општине,  
Мирослав Родић, с.р.

299
На основу члана 52. став 2. Закона 

о пореском поступку и пореској админи-
страцији ("Службени гласник Републике 
Србије" број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 
70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 
62/2006, 61/2007, 20/2009 и 53/2010), 
члана 60. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник Репу-
блике Србије" број 62/2006) и члана 38. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на 33. седници 
одржаној 22. новембра 2010. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
о отпису камате на доспеле обавезе 

по основу одређених локалних 
јавних прихода 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се услови, 
обим и поступак отписа обрачунате а не-
плаћене камате на обавезе које су доспе-
ле за плаћање до 31. децембра 2009. го-
дине (у даљем тексту: камата), по основу 
локалних јавних прихода и то: 

1. пореза на земљиште; 
2. пореза на имовину правних  лица; 
3. пореза на имовину физичких ли-

ца; 



772 Страна - Број 24/2010       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      29. новембар 2010 ГОДИНЕ

4. локалне комуналне таксе за исти-
цање фирме на пословном просто-
ру; 

5. накнаде за коришћење грађевин-
ског земљишта. 

Члан 2. 

Право на отпис камате у складу са 
овом одлуком има порески обвезник који 
је: 

1. – на прописане уплатне рачуне 
локалних јавних прихода упла-
тио главни дуг по основу обавеза 
из члана 1. ове одлуке и според-
на пореска давања по основу тих 
обавеза осим камате, доспелих за 
плаћање до 31. децембра 2009. го-
дине; 

2. – на прописане уплатне рачуне 
локалних јавних прихода упла-
тио главни дуг по основу обавеза 
из члана 1. ове одлуке и според-
на пореска давања по основу тих 
обавеза, доспелих за плаћање од 1. 
јануара 2010. године до 31. децем-
бра 2010. године (обавезе за 2010. 
годину са припадајућом каматом). 

Члан 3. 

Пореском обвезнику који је испу-
нио услове из члана 2. ове одлуке отпи-
саће се 100% камата обрачуната до 31. 
децембра 2009. године, ако је уплату из-
вршио најкасније до 31. децембра 2010. 
године; 

Члан 4. 

Право на отпис камате утврђује 
решењем Служба за утврђивање и нап-
лату јавних прихода Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

Служба за утврђивање и напла-
ту јавних прихода Општинске управе 
Општине Бачка Паланка води евиден-

цију о остваривању права у складу са 
овом одлуком и стара се о спровођењу 
ове одлуке. 

Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II –43-6/2010.
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,   
Миросав Родић, с.р. 
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На основу члана 46. став 1. Зако-

на о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/09 и 
81/09 - исправка), члана 9. став 5. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републике 
Србије“, број 135/04) и члана 38. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/08 и 2/10), Скупштина Општине Бачка 
Паланка, по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, на 33. седници, 
одржаној 22. новембра 2010. године, 
доноси:

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне 

регулације деонице државног 
пута II реда број 119.2 (веза са 
државним путем I реда број 7)

КО Челарево
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Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације деонице државног пута II 
реда број 119.2 (веза са државним путем 
I реда број 7) у КО Челарево (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.

Циљ израде Плана је дефинисање 
границе планског подручја, грађевинског 
рејона и површина јавне намене, поделе 
на грађевинске зоне или целине према 
урбанистичким показатељима и другим 
карактеристикама, планиране трасе, ко-
ридора и регулација саобраћајница и 
мреже јавне комуналне инфраструктуре, 
процена потребних средстава за уређење 
саобраћајница и изградњу јавне кому-
налне инфраструктуре и заштита живот-
не средине.

За простор у границама планског 
подручја, постојећу планску докумен-
тацију представља Просторни план 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
10/10) (у даљем тексту: Просторни план) 
и План генералне регулације Челарева 
(„Службени лист општине Бачка Палан-
ка“, број 9/07) (у даљем тексту: План 
генералне регулације), који су, уједно, и 
плански основ за израду предметног ур-
банистичког плана. Према Просторном 
плану, за дати простор (инфраструктурни 
коридори и објекти), предвиђена је изра-
да плана детаљне регулације.

Члан 3.

Опис границе планског подручја:
Почетна тачка описа границе план-

ског подручја је тачка 1 која се налази 
на граници катастарских парцела број 
3127, 2791 и 3028. Од тачке 1 прати се 
североисточна граница катастарске пар-
целе број 2790 до тачке 2. Даље од тачке 
2 граница се креће до тачке 3 која се на-
лази се на граници катастарских парцела 

број 2783/1, 3125 и 2782/2. Даље врши се 
повезивање тачака од 3 до 26, односно 
прати се североисточна граница катас-
тарских парцела број 2782/2, 2782/1, 
2781, 2780, 2779, 2778, 2777, 2776, 2775, 
2774, 2773, 2772, 2771, 2770, 2769, 2768, 
2767, 2766, 2765, 2764, 2763, 2762, 2761 
и 2760. Од тачке 26 граница се креће до 
тачке 27 која се налази на граници ка-
тастарских парцела број 3036, 2822/1 и 
3123. Даље врши се повезивање тачака 
од 27 до 57, односно прати се североис-
точна граница катастарских парцела број 
2822/1, 2822/2, 2823/1, 2824/1, 2825/1, 
2826/1, 2827/1, 2828/1, 2829/1, 2830/1, 
2831/1, 2832/1, 2833/1, 2834/1, 2835/1, 
2836/1, 2837/2, 2838/2, 2839/1, 2840/1, 
2841/1, 2842/1, 2843/1, 2844/1, 2845/1, 
2846/1, 2846/2, 2847/1, 2848/1, 2849/1. 
Од тачке 57 граница се ломи до тачке 58 
и даље до тачке 59. Тачка 58 добија се у 
пресеку праве која пролази кроз тачке 56 
и 57, а у тачки 57 је заротирана за угао од 
15°, и праве која је паралелна са правом 
која представља североисточну границу 
катастарске парцеле број 871, а на рас-
тојању 10,0m од дате границе. Тачка 59 
добија се у пресеку праве која је паралел-
на са правом која представља североис-
точну границу катастарске парцеле број 
871, а на растојању 10,0m од дате грани-
це и границе катастарских парцела број 
871 и 3003. Од тачке 59 граница се креће 
североисточно до тачке 64, односно пра-
ти североисточну границу катастарских 
парцела број 871, 2869, 2870 и 2871. Та-
чка 64 добија се у пресеку праве пара-
лелне са правом која пролази кроз тачке 
58 и 59, а на растојању од 40,0m од дате 
праве и границе катастарских парцела 
број 2871 и 3003. Од тачке 64 граница се 
креће северозападно до тачке 70. Крива 
која пролази кроз тачке 64, 65, 66, 67, 68, 
69 и 70 представља криву паралелну кри-
вој која пролази кроз тачке 1, 2, 3, 27, 57, 
58 и 59, а на растојању од 40,0m од дате 
криве. Тачка 70 добија се у пресеку пра-
ве паралелне са правом која пролази кроз 
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тачке 1 и 2, а на растојању од 40,0m од да-
те праве и границе катастарских парцела 
број 3105 и 2751. Од тачке 70 граница 
се креће југозападно до тачке 71, која се 
налази на граници катастарских парцела 
број 3105, 2751 и 3028.

Површина обрађиваног подручја – 
деонице државног пута II реда број 119.2 
(веза са државним путем I реда број 7) у 
КО Челарево износи 07ha 00a 07m2.

Члан 4.

План детаљне регулације садржи 
нарочито:

 - границу плана и обухват грађе-
винског подручја,

 - поделу простора на посебне цели-
не и зоне,

 - намену земљишта,
 - регулационе линије улица и јавних 
површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на ге-
одетској подлози,

 - нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план),

 - трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комунал-
ну и другу инфраструктуру,

 - правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама,

 - економску анализу и процену ула-
гања из јавног сектора,

 - локације за које је предвиђена из-
рада урбанистичког пројекта,

 - графички део.

За трасе, коридоре и појасеве са-
обраћајница и мрежа инфраструктуре 
ближе се разрађују и границе парцела 
јавних или комуналних површина са ко-
ординатама, и регулација и нивелација за 
трасе, коридоре и појасеве саобраћајни-
ца и мрежа инфраструктуре.

Саставни део Плана су правила 
уређења, правила грађења и графички 
део.

Члан 5.

Рок за израду Плана је 6 (шест) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове Одлу-
ке.

Члан 6.

Израда Плана уступа се ЈП „Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка Па-
ланка“, Трг братства и јединства 36, Ба-
чка Паланка, на основу члана 7. став 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 116/08).

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбеђе-
на су Програмом уређења грађевинског 
земљишта за 2010. годину.

Члан 8.

Саставни део ове Одлуке је гра-
фички прилог Граница планског под-
ручја.

Члан 9.

Саставни део ове Одлуке је Решење 
о утврђивању мера и услова заштите жи-
вотне средине, које је донело Одељење за 
урбанизам и грађевинарство Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, број IV-
05-501-2-10/2010, дана 03.11.2010. годи-
не.

Члан 10.

Пре подношења Плана органу на-
длежном за његово доношење План под-
леже стручној контроли коју врши Коми-
сија за планове и излаже се на јавни увид.

Излагање планског документа на 
јавни увид оглашава се у дневном и ло-
калном листу и траје 30 дана од дана 
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оглашавања. Оглас о излагању планског 
документа на јавни увид садржи: пун на-
зив институције која спроводи оглаша-
вање, назив планског документа чије се 
излагање оглашава, податке о времену и 
месту излагања планског документа на 
јавни увид, начин на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити 
примедбе на плански документ, податке 
о времену и месту одржавања седнице 
комисије за планове, као и друге инфор-
мације које могу бити од значаја за јавни 
увид.

Јавни увид  Плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Улица 
Краља Петра I 16 у Бачкој Паланци.

Члан 11.

Одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-126/2010
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,   
  Мирослав Родић,с.р.         

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 
Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 
грађевинарство 
Број: IV-05-501-2-10/2010
03. 11. 2010 године
Бачка Паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 
135/04) и члана 13. Одлуке о организа-
цији Општинске управе (''Службени лист 
Општине Бачка Паланка'' број 2/2009 и 
19/2010), Општинска управа Општине 
Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и 
грађевинарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потеребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину за План детаљне регулације де-
онице државног пута II реда број 119.2 
(веза са државним путем I реда број 7) 
КО Челарево.

О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену доку-
ментацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заштиће-
них природних добара те да не доноси 
садржаје који би могли битније да утичу 
на животну средину.

Руководилац Одељења за          
урбанизам и грађевинарство,

Марија Коларов, с.р.          
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301

На основу члана 46. став 1. Зако-
на о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09-исправ-
ка), члана 9. став 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(”Службени гласник РС” број 135/04)  и 
члана 38. Статута Oпштине Бачка Па-
ланка (”Службени лист Oпштине Бачка 
Паланка” број 17/08 и 2/10), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, на 
33 седници одржаној 22. новембра 2010. 
године доноси

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне 

регулације делова блокова 12 и 51 у 
Бачкој Паланци - Меркур

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације делова блокова 12 и 51 у 
Бачкој Паланци - Меркур. Циљ израде 
Плана је уређење простора у складу са 
планираном наменом из плана вишег 
реда (подручје централних садржаја, ме-
шовитог становања и радна површина). 
Реализацијом плана омогућиће се из-
мештање прљавих технологија из ширег 
центра насеља.

Члан 2. 

Обухват Плана дефинисан је на 
следећи начин:

Почетна описна тачка предложене 
границе обухвата за израду Плана детаљ-
не регулације дела блокова 12 и 51 је та-
чка 1. која се налази на северној регула-
цији Улице Николе Тесле (парцела број 
7398), на граници парцела 5889 и 5890. 
Граница се даље пружа северном регула-
ционом линијом парцеле 7398 до тачке 2. 

која се налази у пресеку са западном гра-
ницом парцеле 7373 (регулациона линија 
Улице Ранка Шипке). Од тачке 2. гра-
ница прати западну регулацију парцеле 
7373 до тачке 3. која је у њеном пресеку 
са продужетком северне границе парце-
ле 7238. Од тачке три граница се пружа 
преко парцеле 7236 и северном грани-
цом парцеле 7238 ка истоку до тачке 4. 
на североисточној међној тачки парцеле 
7238. Даље, од тачке 4., граница обухва-
та се пружа северном границом парцеле 
5653/2 и њеним продужетком до пресека 
са осом пута Улице Југ Богдана и тачке 5. 
Од тачке 5. граница обухвата прати осу 
пута ка југу до пресека са осом пута Ули-
це Трг ослобођења, тачке 6. Граница од 
тачке 6. наставља на запад осом пута до 
тачака 7. и 8. Од тачке 8. граница се пру-
жа на север, дуж западне границе парце-
ле 7399 и њеног продужетка до почетне 
тачке 1.

Укупна површина обухвата Плана 
износи 3ha 06a 14m. 

Члан 3.

План обавезно садржи текстуал-
ни део (у коме се налазе Полазне осно-
ве плана и Плански део), графички део и 
oбавезне прилоге.

План нарочито садржи:

 - границу плана и обухват 
грађевинског подручја;

 - поделу простора на посебне цели-
не и зоне;

 - намену земљишта;
 - регулационе линије улица и јавних 
површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на ге-
одетској подлози;

 - нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план);



778 Страна - Број 24/2010       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      29. новембар 2010 ГОДИНЕ

 - трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комунал-
ну и другу инфраструктуру;

 - правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама;

 - економску анализу и процену ула-
гања из јавног сектора;

 - локације за које је предвиђена из-
рада урбанистичког пројекта.

Члан 4.

Рок за израду Плана је 5 (пет) месе-
ци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.

Израда Плана уступа се ЈП „Ди-
рекција за изградњу Oпштине Бачка 
Паланка“ (правни следбеник ЈП 
„Стандард“), Трг братства и јединства 36, 
Бачка Паланка, на основу члана 7. став 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 116/08).

Средства за израду Плана обезбеђе-
на су у Програму уређивања грађевин-
ског земљишта за 2010. годину.

Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбе-
диће инвеститор АД „Меркур“ из Бачке 
Паланке и делом из буџета Oпштине 
Бачка Паланка.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је гра-
фички прилог са границом обухвата пла-
на.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Решење 
број IV-05-501-2-11/2010 од 03.11.2010 
године, да за План детаљне регулације 
делова блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци 
није потребно приступити изради стра-
тешке процене утицаја на животну сре-
дину за План детаљне регулације дела 

блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – Мер-
кур, које је донело Одељење за урбани-
зам и грађевинарство, Општинске упра-
ве Општине Бачка Паланка.

Члан 9.

План, пре подношења органу на-
длежном за његово доношење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. Стручну контролу врши Комисија 
за планове.

Излагање Плана на јавни увид ог-
лашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана, при чему се огла-
шавају подаци о времену и месту изла-
гања Плана на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица 
могу доставити примедбе на План, као и 
друге информације које су од значаја за 
јавни увид.

Јавни увид плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка и прос-
торијама Месне заједнице „Братство“, у  
Бачкој Паланци.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службеном 
листу општине Бачка Паланка”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-125/2010
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник       
Скупштине Општине
Мирослав Родић с.р.

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину (’’Службени гласник РС’’, 
број 135/04) и члана 13. Одлуке о орга-
низацији Општинске управе (’’Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка’’ број 
2/2009 и 19/2010), Општинска управа 
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Општине Бачка Паланка, Одељење за ур-
банизам и грађевинарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потеребно приступити изра-
ди стратешке процене утицаја на живот-
ну средину за План детаљне регулације 
дела блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци 
- Меркур.

О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену доку-
ментацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заштиће-
них природних добара те да не доноси 
садржаје који би могли битније да утичу 
на животну средину.

Руководилац Одељења за 
урбанизам и грађевинарство

Марија Коларов, с.р 

302
На основу члана 46. став 1. За-

кона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
72/09 и 81/09), члана 9. став 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републике 
Србије“, број 135/04) и члана 38. Статута 
Oпштине Бачка Паланка („Службени 
лист Oпштине Бачка Паланка“, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка, по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, на 33 седници 
одржаној 22. новембра 2010. године, 
доноси:

ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне 

регулације радне зоне “Заграда“ 
у Бачкој Паланци

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне 
регулације радне зоне „Заграда“ у Бачкој 
Паланци (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Циљ израде Плана је дефинисање 
границе планског подручја, грађевинског 
реона и површина јавне намене, поделе 
на грађевинске зоне или целине према 
урбанистичким показатељима и другим 
карактеристикама, планиране трасе, ко-
ридора и регулација саобраћајница и 
мреже јавне комуналне инфраструктуре, 
процена потребних средстава за уређење 
саобраћајница и изградњу јавне кому-
налне инфраструктуре и заштита живот-
не средине.

За простор у границама предложе-
ног обухвата плана, постојећу планску 
документацију представља Просторни 
план Oпштине Бачка Паланка („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, број 
10/10) (у даљем тексту: Просторни план) 
и Нацрт плана генералне регулације Ба-
чке Паланке (у даљем тексту: Нацрт ге-
нералног плана). Наведена планска до-
кументација је, уједно, и плански основ 
за израду предметног урбанистичког 
плана. Према Просторном плану и Нацр-
ту генералног плана, планирана намена 
предметног простора је радна зона.

Члан 3.

Опис границе планског подручја:

Почетна тачка описа границе план-
ског подручја је тачка 001, која предста-
вља међну тачку катастарских парцела 
број 3390, 850 и 3446. Тачка 001 се по-
везује са тачком 002, која представља 
међну тачку катастарских парцела 3458, 
845/19 и 3562. Од тачке 002 прати се се-
верна граница катастарске парцеле број 
3562 до тачке 003. Тачка 003 представља 
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међну тачку катастарских парцела број 
3555, 1762 и 3565. Тачка 003 се повезује 
са тачком 004 , која представља међну та-
чку катастарских парцела број 3568, 3556 
и 1752/1. Даље, од тачке 004 граница се 
креће по југозападној граници парцеле 
1752/1, према тачки 005, која представља 
међну тачку катастарских парцела број 
1752/1, 1752/2 и 3556. Од тачке 005 гра-
ница се креће у правцу запада до тачке 
006 (добија се пресеком праве паралелне 
са координатним системом у правцу ис-
ток запад, која пролази кроз тачку 005, и 
југозападне границе катастарске парце-
ле број 3707). Потом, до тачке 007 креће 
се дуж југозападне границе катастарске 
парцеле број 3707. Тачка 007 представља 
међну тачку катастарских парцела број 
1329, 3458 и 3707. Од тачке 007 грани-
ца се креће северозападно до тачке 008, 
која представља међну тачку катастар-
ских парцела број 3740, 1306/4 и 3713/2. 
До тачке 009, граница се креће дуж севе-
розападне границе катастарске парцеле 
број 3446. Тачка 009 представља међну 
тачку катастарских парцела број 3446, 
831 и 3390. У наставку се повезују тачке 
009 и већ описана тачка 001.

Површина обрађиваног подручја – 
радне зоне “Заграда“ у Бачкој Паланци 
износи око 92ha 89a 64m2.

Члан 4.

План детаљне регулације садржи 
нарочито:

 - границу плана и обухват грађе-
винског подручја,

 - поделу простора на посебне цели-
не и зоне,

 - намену земљишта,
 - регулационе линије улица и јавних 
површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на ге-
одетској подлози,

 - нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план),

 - трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комунал-
ну и другу инфраструктуру,

 - правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама,

 - економску анализу и процену ула-
гања из јавног сектора,

 - локације за које је предвиђена из-
рада урбанистичког пројекта,

 - графички део.

За дефинисање наведене садржине 
План садржи текстуални и графички део. 
Текстуални део Плана садржи полазне 
основе плана и плански део. Полазне 
основе Плана садрже извод из текстуал-
ног дела и графичке прилоге усвојеног 
концепта. Плански део садржи правила 
уређења и правила грађења. 

Члан 5.

Рок за израду Плана је 7 (седам) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове Одлу-
ке.

Члан 6.

Израда Плана уступа се ЈП „Дирек-
ција за изградњу Oпштине Бачка Палан-
ка“ (правни следбеник ЈП „Стандард“), 
Трг братства и јединства 36, Бачка Па-
ланка, на основу члана 7. став 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 116/08).

Средства за израду Плана обезбеђе-
на су у Програму уређивања грађевин-
ског земљишта за 2010. годину.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је гра-
фички прилог са границом обухвата пла-
на.

Члан 8.

Саставни део ове Одлуке је Решење 
да није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну 
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средину за план детаљне регулације рад-
не зоне “Заграда“ у Бачкој Паланци, које 
је донело Одељење за урбанизам и грађе-
винарство Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, број IV-05-501-2-9/2010, 
дана 03.11.2010 године.

Члан 9.

Пре подношења Плана органу на-
длежном за његово доношење План под-
леже стручној контроли коју врши Коми-
сија за планове и излаже се на јавни увид.

Излагање планског документа на 
јавни увид оглашава се у дневном и ло-
калном листу и траје 30 дана од дана 
оглашавања. Оглас о излагању планског 
документа на јавни увид садржи: пун на-
зив институције која спроводи оглаша-
вање, назив планског документа чије се 
излагање оглашава, податке о времену и 
месту излагања планског документа на 
јавни увид, начин на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити 
примедбе на плански документ, податке 
о времену и месту одржавања седнице 
комисије за планове, као и друге инфор-
мације које могу бити од значаја за јавни 
увид.

Јавни увид  плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Улица 
Краља Петра I 16 у Бачкој Паланци.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у „Службеном 
листу Oпштине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА OПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-124/2010 
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине Општине
Мирослав Родић, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 
Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 
грађевинарство 
Број: IV-05-501-2-9/2010
03. 11. 2010 године
Бачка Паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину (’’Службени гласник РС’’, 
број 135/04) и члана 13. Одлуке о орга-
низацији Општинске управе (’’Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка’’ број 
2/2009 и 19/2010), Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за ур-
банизам и грађевинарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потеребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину за План детаљне регулације рад-
не зоне ’’Заграда’’ у Бачкој Паланци.

О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену доку-
ментацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заштиће-
них природних добара те да не доноси 
садржаје који би могли битније да утичу 
на животну средину.

Руководилац Одељења за
 урбанизам и грађевинарство

Марија Коларов, с.р.                             

         



29. новембар 2010 ГОДИНЕ        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 24/2010 - Страна 783  



784 Страна - Број 24/2010       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      29. новембар 2010 ГОДИНЕ

303
На основу члана 216. став 2.  Зако-

на о планирању и изградњи (”Службени 
гласник Републике Србије” број 72/2009 
и 81/2009) и члана 38. тачка 5. Статута 
Општине Бачка Паланка (”Службени лист 
Општине Бачка Паланка” број 17/2008 и 
2/2010),  Скупштина општине Бачка Па-
ланка, по прибављеном мишљењу Коми-
сије за планове, на 33 седници, одржаној 
дана 22. новембра 2010. године, донела је

О Д Л У К У 
о усклађивању Просторног Плана 

Општине Бачка Паланка са 
Законом о планирању и изградњи

Члан 1.

Приступа се усклађивању Прос-
торног плана Општине Бачка Палан-
ка (”Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 10/2010), са одредбама 
Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 72/2009 и 81/2009). У 
оквиру усклађивања Просторног плана 
Општине Бачка Паланка са одредбама 
новог  Закона о планирању и изградњи, 
извршиће се и усклађивање Просторног 
плана са новонасталим потребама 
Општине Бачка Паланка, а за насељена 
места за које се Просторним планом не 
предвиђа израда урбанистичког плана 
(Нештин, Визић, Карађорђево и Параге) 
потребно је израдити шематски приказ 
уређења тих насељених места.

 Члан 2.

Усклађивање Просторног плана 
Општине Бачка Паланка уступиће се јав-
ном предузећу „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“из Бачке Па-
ланке.

Члан 3.

Усклађивање Просторног плана 
Општине Бачка Паланка ће се извршити 
најкасније до 11. марта 2011. године.

Члан 4.

Средства за усклађивање Прос-
торног плана Општине Бачка Паланка 
делом ће се обезбедити из буџета Репу-
блике Србије (Министарство животне 
средине и просторног планирања),  
које је по расписивању јавног позива 
за су/финансирање израде планских 
докумената определилo средства за ту 
намену, а делом из буџета 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-35- 123/2010             
22. новембар 2010. године

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 38. тачка 4. Ста-

тута Општине Бачка Паланка ("Сл. лист 
Општине Бачка Паланка" бр. 17/08, 2/10) 
Скупштина Општине Бачка Паланка на 
33. седници одржаној 22. новембра  2010.
године, донела је 

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о 

програму припремања 
грађевинског земљишта, путне 

привреде, јавних функција и 
опремања грађевинског земљишта 

за 2010.годину
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Члан 1.

У Одлуци о Програму припремања 
грађевинског земљишта, путне привреде, 
јавних функција и опремања грађевин-
ског земљишта за 2010.годину ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" бр. 
26/09, 15/10 и 19/10) мењају се следеће 
тачке:

У делу "Припремање грађевинског 
земљишта":

У тачки 1.1. "Урбанизам" износ 
од 13.190.000,00 замењује се износом 
13.240.000,00.

У тачки 1.1.1. "Урбанизам - планска 
докуменатација за Бачку Паланку" износ 
од 13.190.000,00 замењује се износом 
13.240.000,00.

Додаје се тачка 1.1.1.9. "План де-
таљне регулације за коридор обилазнице 
око Челарева" у износу од 50.000,00.

Тачка 1.2.2.11. мења се назив тако 
да сад гласи: "Санација јавног осветлења 
у делу улице Бродарско насеље".

У тачки 1.4. "Инжињерски радови" 
износ од 2.500.000,00 замењује се изно-
сом 2.200.000,00.

У тачки 1.4.1. "Израда геодетских 
подлога" износ од 1.500.000,00 замењује 
се износом 1.200.000,00.

У тачки 1.4.1.2. "Израда подлога 
за пројектовање" износ од 500.000,00 за-
мењује се износом 200.000,00.

У тачки 1.7. "Трошкови приба-
вљања услова и сагласности и јавне на-
бавке " износ од 3.266.640,00 замењује се 
износом 3.566.640,00.

У тачки 1.7.1. "Трошкови услова и 
сагласности " износ од 2.566.640,00 за-
мењује се износом 2.866.640,00.

У тачки 1.8. "Прибављање грађе-
винског земљишта" износ од 100.000,00 
замењује се износом 50.000,00.

У тачки 1.8.1. "Откуп земљишта" 
износ од 100.000,00 замењује се износом 
50.000,00.

У делу "Путна привреда":
Тачка 2.1.6.1.  мења се и гласи "Ме-

ре на повећању безбедности саобраћаја, 
интервенције на постављању успоривача 
саобраћаја и друге саобраћајне опреме, 
обезбеђење радова на путевима и др."  у 
износу од 1.850.000,00.

Тачка  2.1.6.2. се брише.
У тачки 2.2.1. "Пројектно технички 

део" износ од 2.700.000,00 замењује се 
износом од 2.000.000,00.

Тачка 2.2.1.3. се брише.
У тачки 2.2.2. "Саобраћајна опрема 

и сигнализација" износ од 8.100.000,00 
замењује се износом 8.800.000,00.

У тачки 2.2.2.1. "Изградња но-
вог семафорског уређаја, опремање 
раскрсница уређајима за видео надзор 
и уређајима за бројање саобраћаја" из-
нос од 5.100.000,00 замењује се износом 
5.800.000,00.

У тачки 2.2.4.1. "улица Бродарско 
насеље-пут за Тиквару од Дунавске обале 
до почетка Тикваре (Л 470м, П 2350м2)" 
износ од 2.500.000,00 замењује се изно-
сом 2.454.486,00.

У тачки 2.2.4.2. "улица Мичурино-
ва са платоима (Л 200м, П 1350м2)" из-
нос од 1.500.000,00 замењује се износом 
1.376.700,00.

У тачки 2.2.4.3. "улица Браће Но-
ваков од Шафарикове до Светозара 
Милетића  (Л 460м, П 1350м2)" износ 
од 1.500.000,00 замењује се износом 
1.084.679,00.

У тачки 2.2.4.4. "средства за из-
градњу, реконструкцију и модерниза-
цију коловозних конструкција за са-
обраћај (пешачки или друмски)" износ 
од 4.000.000,00 замењује се износом 
5.628.305,00.

У тачки 2.2.4.5. "насеље Челарево" 
износ од 2.500.000,00 замењује се изно-
сом 2.764.519,00.

У тачки 2.2.4.6. "насеље Силбаш" 
износ од 2.000.000,00 замењује се изно-
сом 1.704.674,00.
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У тачки 2.2.4.7. "насеље Пивнице" 
износ од 2.000.000,00 замењује се изно-
сом 1.663.321,00.

У тачки 2.2.4.8. "насеље Товарише-
во" износ од 2.000.000,00 замењује се из-
носом 1.663.300,00.

У тачки 2.2.4.9. "насеље Деспото-
во" износ од 2.000.000,00 замењује се из-
носом 1.660.016,00.

У делу "Јавне функције":
У тачки 3.1. "Функционисање јавне 

расвета општине" износ од 31.100.000,00 
замењује се износом 30.100.000,00.

У тачки 3.1.1. "Утрошак елек-
тричне енергије у општини и анали-
за воде у насељеним местима" износ 
од 27.000.000,00 замењује се износом 
26.000.000,00.

У тачки 3.1.1.1. "Бачка Паланка 
- утрошак електричне енергије" износ 
од 12.000.000,00 замењује се износом 
11.000.000,00.

У тачки 3.3. "Интервенције на јав-
ним површинама и урбаном мобилијару" 
износ од 3.000.000,00 замењује се износ 
3.500.000,00.

У тачки 3.3.1. "Хитне интервен-
ције" износ од 1.600.000,00 замењује се 
износом 2.100.000,00.

У тачки 3.4. "Одржавање дечијих 
игралишта и израда Елабората о дечијим 
игралиштима" износ од  2.500.000,00 за-
мењује се износом од 3.000.000,00.

У делу "Опремање грађевинског 
земљишта":

У тачки 4.1.1. "Изградња трото-
ара, паркинга, санација постојећих ин-
сталација и реконструкција" износ од 
7.697.020,00 замењује се износом од 
6.800,000,00.

Додаје се тачка 4.1.2. " Опремање 
и уређење јавних површина у улицама у 
Бачкој Паланци" у износу од 897.020,00.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-127/2010
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Скупштине општине,
Мирослав Родић с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о рас-

полагању средствима стамбеног фон-
да Општине Бачка Паланка и решавања 
стамбених потреба (“Службени лист 
Општине Бачка Паланка” број 12/2005) и 
члана 38. Статута Општине Бачка Палан-
ка (“Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на 33. седни-
ци, одржаној 22. новембра 2010. године, 
доноси

О Д Л У К У 
о изменама Програма о 

коришћењу средстава стамбеног
фонда Општине Бачка Паланка за 

2010. годину

Члан 1.

У Члану 3. Програма о коришћењу 
средстава стамбеног фонда Општине Ба-
чка Паланка, (“Сл. лист Општине Бачка 
Паланка” бр.12/2010) став 1, алинеја 2, се 
мења и гласи: 
        

 - двособан стан у Б. Паланци, ул. 
Шафарикова бр. 125.

 - двособан стан у Б. Паланци, ул. 
Шафарикова бр. 125.
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 - једнособан стан у Б. Паланци, ул. 
Шафарикова бр.125.

 - двособан стан у површини 76,50 
м2, у Б. Паланци, ул. Ј. Армије бр. 
36.

 - једнособан стан у површини 29,50 
м2, у Б. Паланци, ул. Ј. Армије бр. 
36. 

 - трособан стан  у површини 45 
м2,у Б. Паланци, ул.Краља Петра 
I бр.8.

 - једнособан стан у површини 22 м2 
у Б.Паланци, ул.Краља Петра I бр. 
8.

 - једнособан стан у површини 31 м2 
у Б. Паланци, ул. Југ Богдана бр. 
23.

 - једнособан стан у површини 31 м2 
у Б. Паланци, ул. Југ Богдана бр. 
23.

 - једнособан стан у површини 39,63 
м2 у Б. Паланци, ул. В. Маслеше 
бр. 42.

 - једнособан стан у површини 49,62 
м2 у Б. Паланци, ул. В. Маслеше 
бр.42.

 - једнособна кућа у Б.Паланци у ул. 
“Черга” бр. 4.

 - двособна кућа у површини 83 м2 
у Пивницама, ул. Партизанска бр. 
113.

 - стан у Обровцу ул. Краља Петра I 
бр. 103.

Члан 2.

Одлуку о изменама Програма о ко-
ришћењу средстава стамбеног фонда

Општине Бачка Паланка за 2010. 
годину објавити у "Службеном листу 
Општине Бачка Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-40-161/2010
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 38. Статута Општи-

не Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 
и 2/2010) и члана 19. Статута Фонда за 
развој пољопривреде Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 2/2007), Скупштина 
општине Бачка Паланка на 33.  седници, 
одржаној 22. новембра  2010. године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 

о измени и допуни Статута Фонда 
за развој пољопривреде Општине 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
мени и допуни Статута Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Палан-
ка, коју је донео Управни одбор Фонда 
за развој пољопривреде Општине Бачка 
Паланка на 24. седници, одржаној 13. ок-
тобра 2010. године.  

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-320-23 /2010
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка” , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 33. седници одржаној дана 
22. новембра 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 

Управног одбора
ПУ "Младост“ у Бачкој Паланци

I

Разрешавају се, МИШКОВИЦ 
МАЈА и БОШЊАК МИРЈАНА, изабра-
не из реда родитеља, дужности чланова 
Управног одбора ПУ ”Младост“ у Бачкој 
Паланци.

II

Именују се, КАРАНОВИЋ ДРАГА-
НА и ЋИРОВИЋ МИЛАНКА, изабране 
из реда родитеља, за нове чланове Упра-
вног одбора  ПУ ”Младост“ у Бачкој Па-
ланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-251/2010
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

308
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 33. седници, одржаној дана 
22. новембра 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора
Гимназије “20. октобар“ у Бачкој 

Паланци 

I

Разрешава се, СТОЈАКОВИЋ РА-
ДЕ, изабран из реда запослених, дуж-
ности члана Школског одбора Гимназије 
“20. октобар“ у Бачкој Паланци.

II

Именује се, АНТИЋ ТАМАРА, иза-
брана из реда запослених, за новог члана 
Школског одбора Гимназије “20. окто-
бар“ у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-252/2010
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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309
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 33. седници, одржаној дана 
22. новембра 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора
ОШ „Десанка Максимовић“ у 

Бачкој Паланци 

I

Разрешавају се, МИЛЕ БОШЊАК 
и ЧЕДОМИР ДУКИЋ, изабрани из реда 
локалне самоуправе, дужности чланова 
Школског одбора OШ "Десанка Макси-
мовић“ у Бачкој Паланци.

II

Именују се, КОНЧАР ДУШАН и 
ЂУРИШИЋ МИЛАН, изабрани из ре-
да локалне самоуправе, за новог члана 
Школског одбора OШ "Десанка Максмо-
вић“ у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-253/2010
22. новембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

310
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачкa Паланка" број 
17/2008 и 2/2010),  члана 11.а.  и  11.б.  
Одлуке  о објављивању општинских 
прописа и других аката ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 14/75, 
6/77 и 9/80), Скупштина  општине Бачка 
Паланка на својој 33. седници, одржаној 
22. новембра 2010. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању 

чланова Уредништва и заменика 
одговорног уредника "Службени  
лист  Општине Бачка Паланка"

I

Разрешава се БРАНИМИР КУЗ-
МАНЧЕВ, дипл. правник, дужности 
члана Уредништва и дужности замени-
ка одговорног уредника "Службени лист 
Општине Бачка Паланка и АНА СРДИЋ, 
дипл. економиста, дужности члана Уред-
ништва "Службени лист Општине Бачка 
Паланка".

II

Именује се БОЈКА ЈОВИЦКИ, дипл. 
правник, за члана Уредништва "Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" и за за-
меника одговорног уредника "Службени 
лист Општине Бачка Паланка", и ОЛИ-
ВЕРА МИЛИВОЈЕВИЋ, службеник, 
за члана Уредништва "Службени лист 
Општине Бачка Паланкa".

III 

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-268/2010
22. новембар 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

311
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локaлној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07) и 
члана 38. тачка  9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 33. седници, одржаној 22 новембра 
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Надзорног одбора 
Установе "Културни центар Бачка 

Паланка" у Бачкој Паланци

I

Разрешава се ДРАХОСЛАВА ЧИ-
ЕФ, дужности председника Надзорног 
одбора Установе "Културни центар Бачка 
Паланка" у Бачкој Паланци.

II

Именује се  за МАРИНА ЛАЋА-
РАК, за председника Надзорног одбора 
Установе "Културни центар Бачка Палан-
ка" у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 269/2010
22. новембар 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА                    

Председник 
Скупштине општине,   
 Мирослав Родић, с.р.

312
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локaлној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07) и 
члана 38. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 33. седници, одржаној 22. новем-
бра 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

члана  Управног одбора 
Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" у Бачкој 

Паланци

I

Разрешава се ЗЛАТКО ВАЛИХО-
РА,  дужности члана  Управног одбора 
Јавног  комуналног предузећа "Комунал-
пројект" у Бачкој Паланци.

II

Именује се ДРАХОСЛАВА ЧИЕФ, 
за члана  Управног одбора Јавног  кому-
налног предузећа "Комуналпројект" у 
Бачкој Паланци.

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-270/2010
22 новембар 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,   
Мирослав Родић, с.р. 

313
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07) и 
члана 38. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010) 
и члана 11.б Одлуке о оснивању "Уста-
нове за културу Општине Бачка Палан-
ка" у Бачкој Паланци ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 12/90, 
5/91, 9/91, 6/93, 3/00 и 9/06), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 33. се-
дници, одржаној 22 новембра 2010. годи-
не, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е

о  разрешењу дужности  вршиоца 
дужности директора Установе 

"Културни центар  Бачка 
Паланка" Бачка Паланка

I

МИЛАДИН ЗОРИЋ,  академски 
сликар  из Бачке Паланке, разрешава се 
дужности вршиоца дужности директора 
Установе "Културни центар Бачка Палан-
ка" у Бачкој Паланци.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-271/2010
22. новембра 2010. године
БАЧКА  ПАЛАНКА  

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

314
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07) и 
члана 38. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010) и 
члана 11.б Одлуке о оснивању "Установе 
за културу Општине Бачка Паланка" 
у Бачкој Паланци ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 12/90, 
5/91, 9/91, 6/93, 3/00 и 9/06), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 33.. 
седници, одржаној 22. новембра 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  директора Установе 

"Културни центар  Бачка 
Паланка"  Бачка Паланка

I

МИЛАДИН ЗОРИЋ, академски 
сликар  из Бачке Паланке, именује се за 
директора Установе "Културни центар 
Бачка Паланка" Бачка Паланка, на ман-
датни период од 4 године.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-272/2010 
22. новембар 2010. године
БАЧКА  ПАЛАНКА          

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

315
На основу члана 32. тачка 9.  Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07),  
члана 134. Закона о здравственој заштити 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 107/2005 и 72/2009)  и  члана 38. та-
чка 9.  Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 33. се-
дници, одржаној 22. новембра 2010. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о  разрешењу  дужности  вршиоца 
дужности директора Дома здравља 

"Др Младен Стојановић" 
Бачка Паланка

I

Др МИЛАН АЛИМПИЋ, лекар  из 
Бачке Паланке, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Дома здра-
вља  "Др Младен Стојановић"  Бачка Па-
ланка,  због истека  мандата од 6 месеци.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-273/2010.
22.  новембар 2010. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

316   

На основу члана 32. тачка 9.  Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07),  
члана 134. Закона о здравственој заштити 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 107/2005 и 72/2009)  и  члана 38. та-
чка 9.  Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 33. се-
дници, одржаној 22. новембра 2010. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  вршиоца дужности 

директора Дома здравља
 "Др Младен Стојановић"

Бачка Паланка

I

Др МИЛАН АЛИМПИЋ, лекар  из 
Бачке Паланке, именује се за вршиоца 
дужности директора Дома здравља  "Др 
Младен Стојановић"  Бачка Паланка, на  
период од 6 месеци.

II

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

Образлoжење

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 32. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије» број 129/2007) и 
члан 38. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
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Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
којим је уређено да Скупштина именује 
и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби чији је 
оснивач.

Чланом 134. Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник Републике 
Србије" број 107/2005 и 72/2009) је ре-
гулисано да ако оснивач здравствене ус-
танове не именује директора, може име-
новати вршиоца дужности директора на 
период од 6 месеци.  

Како је у току поступка по распи-
саном конкурсу за избор директора До-
ма здравља "Др Младен Стојановић" Ба-
чка Паланка, Решењем Основног Суда 
у Новом Саду-Судске јединице у Бачкој 
Паланци Посл. бр. II 98 III 7150/2010 од 
5. 10. 2010. године,  изречена приврема 
мера забране предузимања даљих радњи 
на спровођењу конкурса за избор дирек-
тора, Управни одбор Дома здравља "Др 
Младен Стојановић" Бачка Паланка је 
обавестио Скупштину општине Бачка 
Паланка о обустављању даљих радњи 
на спровођењу конкурса и предложио 
оснивачу- Скупштини општине Бачка 
Паланка да именује  Др Милана Алим-
пића, лекара из Бачке Паланке на функ-
цију вршиоца дужности директора Дома 
здравља "Др Младен Стојановић" Бачка 
Паланка на период од следећих 6 месеци.

У складу са изнетим, Комисија за 
кадровска, административна питања и 
радне односе је утврдила Предлог ре-
шења као у диспозитиву.

 Поука о правном леку: Против 
овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду  у Новом Саду у року од 15 да-
на од дана достављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-274/2010
22. новембар 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

317
На основу члана 50. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 18/2010), члана 25. Закона о фи-
нансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и чла-
на 66. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2008 и 2/2010), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка је на 58. се-
дници одржаној дана 18. новембра 2010. 
године донело следећу

О Д Л У К У
о регресирању трошкова боравка 

и ужине деце у Предшколској 
Установи „Младост“ Бачка 

Паланка

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се права, 
услови и начин регресирања трошкова 
боравка и ужине деце у Предшколској 
установи „Младост“ Бачка Паланка (у 
даљем тексту: Установа).

Члан 2.

Право на регресирање трошкова 
имају:

1. деца из материјално угрожених 
породица, 
2. деца без родитељског старања, 
ако нису остварила право из члана 
2. Закона о финансијској подршци 
породици са децом,
3. деца са сметњама у развоју, ако 
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нису остварила право из члана 24. 
Закона о финансијској подршци 
породици са децом,
4. деца самохраних родитеља која 
су остварила право на дечији дода-
так. 

Члан 3.

Корисник права на регресирање 
трошкова је родитељ, усвојилац, стара-
лац или хранитељ детета (у даљем текс-
ту: корисник). 

Члан 4.

Право на регресирање трошкова 
остварује се под условом да дете и ко-
рисник имају пребивалиште на терито-
рији Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

Право утврђено овом Одлуком ко-
рисник остварује у установи чије услуге 
дете користи.

Члан 6.

Право на регресирање трошкова 
остварује се на захтев корисника који се 
подноси Установи.

Уз захтев корисник је дужан да дос-
тави потребне доказе о испуњености ус-
лова и то:

1. За децу из материјално угроже-
них породица – Решење Центра за 
социјални рад којим је утврђено 
право на материјално обезбеђење 
породице,

2. За децу без родитељског старања – 
Решење Центра за социјални рад о 
смештају у хранитељску односно 
старатељску породицу, 

3.  За децу са сметњама у развоју 
– Акт о разврставању детета од-
носно процени потреба детета за 
пружањем додатне подршке, 

4. За децу самохраних родитеља – 
решење о оствареном праву на 
дечији додатак и извод из мати-
чне књиге умрлих или решење 
надлежног органа о проглашењу 
несталог лица умрлим, одлуку 
надлежног органа о вршењу ро-
дитељског права, или извод из 
матичне књиге рођених детета, 
или решење инвалидске комиси-
је и потврда фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање да није 
остварено право на пензију, или 
потврда надлежног војног органа, 
или потврда надлежног казнено-
поправног завода, 

5. Фотокопију личне карте корисни-
ка,

6. Потврду о пребивалишту детета.

Установа заједно са потврдом да је 
дете уписано у установу, без одлагања 
захтев прослеђује надлежној служби 
Општинске управе на решавање у првом 
степену.

Члан 7.

По жалбама на првостепено Ре-
шење одлучује Општинско веће.

Члан 8.

Право на регресирање трошкова 
признаје се од дана подношења захтева 
до истека текуће радне године.

Члан 9.

Корисник је дужан да пријави сваку 
промену од утицаја на признато право у 
року од 15 дана од настале промене.

Члан 10.

Средства за регресирање трошкова 
из члана 1. ове Одлуке обезбеђују се у 
буџету Општине Бачка Паланка.
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Средства за регресирање трошкова 
преносе се Установи на основу захтева и 
приложене евиденције о присутности де-
тета у Установи.

Члан 11.

Одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-162/2010
18. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.

318
На основу члана 66. тачка 11. Ста-

тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 17/2008 и 2/2010), члана 6. и члана 
7. Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци дете-
ту и ученику („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 63/2010), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка је на 58. се-
дници одржаној дана 18. новембра 2010. 
године донело следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за процену 

потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене и социјалне 

подршке ученику и детету и 
именовању њених чланова

I

Овим решењем образује се Коми-
сија за процену потреба за пружањем до-
датне образовне, здравствене и социјал-

не подршке ученику и детету (у даљем 
тексту: Комисија). 

II

Комисија је дужна да у поступку 
процене, а на основу утврђене ситуације 
установи подршку коју дете или уче-
ник (у даљем тексту: дете) већ добија и 
препоручи додатну подршку из области 
образовања, здравствене или социјалне 
заштите, укључујући и ону која захте-
ва додатна финансијска средства, као 
и да одреди начин реализације коорди-
нисане међуресорне сарадње, са циљем 
укључивања детета у живот заједнице и 
обезбеђивања услова за максимални раз-
вој детета, а све у складу са Правилни-
ком о додатној образовној, здравственој 
и социјалној подршци детету и ученику 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 63/2010).   

III

Комисија има три стална и два 
повремена члана.

Стални чланови Комисије су:

1. Др Мирослав Черни (педијатар), 
за члана

2. Весна Вујичић (школски психо-
лог), за члана

3. Јелица Веселиновић (стручни рад-
ник на пословима социјалног ра-
да), за члана.

Председника Комисије бирају стал-
ни чланови Комисије из својих редова.

Број и састав повремених чланова 
Комисије одређује се за свако појединач-
но дете тако што се из два система, из 
којих је подршка од посебног значаја као 
члана комисије позива по једно лице које 
има највише сазнања о детету.

Повремене чланове Комисије 
одређује председник Комисије.
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IV

Комисија има координатора који 
пружа стручну и административно-
техничку потпору Комисији.

Координатор учествује у раду Ко-
мисије, без права одлучивања.

V

За координатора Комисије именује 
се Карановић Љиљана, дипломирани 
правник. 

VI

Комисија је обавезна да доставља 
редовне извештаје о свом раду општин-
ској односно градској управи, као и ре-
сорним министарствима о предложеној 
и пруженој подршци, најмање два пута 
годишње.

VII

Доношењем овог решења престаје 
да важи Решење о именовању  комисије 
за разврставање лица ометених у развоју 
број III-560-5/2009 од 01. јуна 2009. го-
дине.

VIII

 Oво решење објавити у „Службени 
листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-560-28/2010
18. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.

319
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 Роме у Општини Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 20/2010), председ-
ник Општине Бачка Паланка, дана 10. 
новембра 2010. године, доноси 
                                           

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за израду

 Локалног акционог плана за 
Роме у Општини Бачка Паланка и 
именовању председника, заменика 
председника и чланова Комисије

I

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

II

У Комисију се именују:

1. Шећа Колумпар, за председника
2. Никола Лалић, за заменика пред-

седника
3. Вишња Јовановић, за члана 
4. Драган Перић, за члана 
5. Милена Милетић, за члана 
6. Татјана Милидраговић, за члана 
7. Бранка Гајић, за члана
8. Ксенија Колумпар, за члана
9. Боро Николић, за члана.

III

Циљ образовања Комисије је изра-
да Локалног акционог плана за Роме у 
Општини Бачка Паланка и имплемента-
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ција Стратегије развоја Општине Бачка 
Паланка у области бриге за Роме и актив-
није учешће локалне самоуправе у Дека-
ди Рома.

IV

Задатак Комисије је да:
 - изради нацрт Локалног акционог 
плана за Роме у Општини Бачка 
Паланка,

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

 - прикупи и евидентира све реле-
вантне податке везане за положај 
ромске популације у нашој опш-
тини,

 - координира активности и сарадњу 
између свих субјеката који делују 
у областима значајним за бригу о 
Ромима (здравство, образовање, 
запошљавање, социјална заштита 
итд.) и на тај начин непосредно 
или посредно утичу на унапређење 
и положај Рома у Општини Бачка 
Паланка. 

Основ израде Локалног акционог 
плана за Роме је Национална стратегија 
за унапређивање положаја Рома у Репу-
блици Србији и приказ стања на основу 
расположивих истраживања и релевант-
них података за Општину Бачка Паланка.

V

Комисија ће радити у седницама 
којима председава председник Комисије.

Стручне и административно-тех-
ничке послове за потребе Комисије оба-
вљаће Општинска управа Општине Ба-
чка Паланка.

VI

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: I-119-260/2010
Дана: 10. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало, с.р.

320
На основу члана 44. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007), члана 59. и члана 109. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010) и члана 2. Од-
луке о приступању изради Локалног ак-
ционог плана запошљавања у Општини 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2010), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 11. 
новембра 2010. године, доноси                                            

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за израду

 Локалног акционог плана 
запошљавања у Општини Бачка 

Паланка и именовању председника 
и чланова Комисије

I

Образује се Комисија за израду Ло-
калног акционог плана запошљавања у 
Општини Бачка Паланка (у даљем текс-
ту: Комисија).

II

У Комисију се именују:
1. Драган Перић, за председника
2. Милутин Марчета, за члана,
3. Драган Танкосић, за члана.
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III

Циљ образовања Комисије је изра-
да Локалног акционог плана запошља-
вања у Општини Бачка Паланка ради 
стварања бољих услова за запошљавање 
у Општини Бачка Паланка.

IV

Задатак Комисије је да:
 - изради стратегијски план за по-
бољшање услова запошљавања у 
Општини Бачка Паланка,

 - обједини податке о потребама и 
проблемима у области запошља-
вања у локалној самоуправи,

 - координира активности и сарадњу 
између привредних и других 
субјеката који непосредно или по-
средно утичу на побољшање усло-
ва запошљавања у Општини Бачка 
Паланка,

 - обавља и друге активности од зна-
чаја за смањење незапослености у 
Општини Бачка Паланка.  

Основ израде Локалног акционог 
плана запошљавања је Национална стра-
тегија запошљавања у Републици Србији 
и приказ стања на основу расположивих 
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-119-261/2010
11. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало, с.р.

321
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010) и члана 17. 
став 2. Одлуке о грађевинском земљишту 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 5/2010 и 19/2010), председник 
Општине Бачка Паланка 16. новембра 
2010. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за 
грађевинско земљиште

I

Именује се Комисија за грађевин-
ско земљиште (у даљем тексту: Комиси-
ја), у саставу:

1. Бојка Јовицки, за председника
2. Миле Колар, за члана
3. Мита Лачански, за члана
4. Рајка Јагодић, за члана 
5. Драган Митровић, за члана.

II

Задатак Комисије јесте да спроводи 
поступак јавног надметања и поступак 
прикупљања понуда јавним огласом за 
отуђење или давање у закуп грађевин-
ског земљишта у јавној својини Општине 
Бачка Паланкa, ради изградње.
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III

Мандат Комисије траје четири го-
дине.

IV

Стручне и административне по-
слове за потребе Комисије обављаће ЈП 
"Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка" Бачка Паланка.

V

Доношењем овог Решења, престаје 
да се примењује Решење о разрешењу 
и именовању Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп неизграђе-
ног грађевинског земљишта бр. I-119-
681/2006 од 16. октобра 2006. године.

VI

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА  ПАЛАНКА 
Број: I-016-155/2010
16. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало,с.р.

322
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, бр. 17/08 и 02/10), председник 
Општине Бачка Паланка 18. новембра 
2010. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије за 

спровођење поступка и избор 
идејног решења грба Општине 

Бачка Паланка 

I

У Комисију за спровођење поступка 
и избор идејног решења грба Општине 
Бачка Паланка именују се:

1. др Небојша Кузмановић, за пред-
седника

2. Златко Тешан, за члана
3. Миладин Зорић, за члана
4. Милан Грња, за члана
5. Зоран Јовичин, за члана

II

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак расписивања конкурса и извр-
ши избор најбољег идејног решења гр-
ба Општине Бачка Паланка и достави га 
Скупштини општине Бачка Паланка на 
усвајање.

III

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-119-267/2010
18. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало, с.р. 

323
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка (''Службени лист Општине Бачка 
Паланка'' број 17/08 и 2/10), председ-
ник Општине Бачка Паланка дана 18. 
новембра 2010. године доноси,
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Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, 

заменика председника и чланова 
Комисије за оцену програма 
у области социјалне, дечије и 
борачко-инвалидске заштите,

 науке, екологије и заштите 
животне средине

I

У Комисију за оцену програма у об-
ласти социјалне, дечије и борачко – инва-
лидске заштите, науке, екологије и заш-
тите животне средине именују се:

1. Душко Кутањац, за председника
2. др Небојша Кузмановић, за 
заменика председника
3. Вишња Јовановић, за члана
4. Вилиам Славка, за члана
5. Зорица Милошевић, за члана

II

Задатак Комисије је да даје струч-
но мишљење о програмима у области 
социјалне, дечије и борачко-инвалидске 
заштите, науке, екологије и заштите жи-
вотне средине, који су поднети Општи-
ни Бачка Паланка у конкурсном року и 
предлаже председнику Општине избор 
програма који ће се финансирати у 2011 
години.

III

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

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I- 119-266/2010
18. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало,с.р.

324
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка (''Службени лист Општине Бачка Па-
ланка'' број 17/08 и 2/10), Председник 
Општине Бачка Паланка дана 18. новем-
бра 2010. године доноси,

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, 

заменика председника и чланова 
Комисије за оцену програма у 

области културе и традиционалних 
манифестација

I

У Комисију за оцену програма у 
области културе и традиционалних ма-
нифестација именују се:

1. Борис Кузмановић, за председ-
ника 
2. др Небојша Кузмановић, за 
заменика председника
3. Бранислав Сливка, за члана
4. Борислав Шигуд, за члана
5. Ненад Еречковић, за члана

II

Задатак Комисије је да даје стручно 
мишљење о програмима у области култу-
ре и традиционалним манифестацијама, 
који су поднети Oпштини Бачка Паланка 
у конкурсном року и предлаже председ-
нику Oпштине избор програма и мани-
фестација који ће се финансирати у 2011. 
години.

III

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I- 119-265/2010
18. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало,с.р.

325
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 19. новембра 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 II, глава 2.01 Општи 
економски послови, функционална кла-
сификација 410, позиција 41, економска 
класификација 414 „Социјална давања 
запосленима“ умањује се у износу од 
1.000.000,00 динара, а за исти износ по-
већава се апропријација у разделу I, гла-
ва 1.02 Средства резерве, функционална 
класификација 111, позиција 13, економ-
ска класификација 499 „Текућа буџетска 
резерва“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2010. годину раздео II, глава 2.01 Општи 
економски послови, функционална кла-
сификација 410, позиција 52, економска 
класификација 511 „Зграде и грађевин-
ски објекти“, умањује се у износу од 
500.000,00 динара, а за исти износ по-
већава се апропријација у разделу I, гла-
ва 1.02 Средства резерве, функционална 
класификација 111, позиција 13, економ-
ска класификација 499 „Текућа буџетска 
резерва“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2010. годину раздео II, глава 2.01 Општи 
економски послови, функционална кла-
сификација 410, позиција 53, економска 
класификација 512 „Машине и опрема“, 
умањује се у износу од 500.000,00 дина-
ра, а за исти износ повећава се апроприја-
ција у разделу I, глава 1.02 Средства ре-
зерве, функционална класификација 111, 
позиција 13, економска класификација 
499 „Текућа буџетска резерва“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2010. годину раздео II, глава 2.06 Обра-
зовање некласификовано на др. месту, 
функционална класификација 960, пози-
ција 85, економска класификација 472 
„Накнаде превоза ученика ОШ“, умањује 
се у износу 2.000.000,00 динара, а за исти 
износ повећава се апропријација у разде-
лу I, глава 1.02 Средства резерве, функ-
ционална класификација 111, позиција 
13, економска класификација 499 „Те-
кућа буџетска резерва“.

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-40-1/2010-359
19. новембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Драган Бозало, с.р.
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