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На основу члана  92. Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник 
Републике Србије",  бр. 54/2009,73/2010 
и 101/2010) и члана 38. Статута Општи-
не Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008  и 
2/2010), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 38. седници, на наставку 
одржаном  дана 14. априла 2010.  године, 
доноси 

О Д Л У К У
 о oбaвљању  екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета Општине 
Бачка Паланка за 2010. годину

 Члан 1.

За вршење екстерне ревизије за-
вршног рачуна буџета Општине Бачка 
Паланка за 2010. годину, ангажоваће 
се лице које испуњава услове за оба-
вљање послова ревизије, финансијских 
извештаја, прописане законом којим се 
уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 2.

Избор и ангажовање лица из члана 
1. ове Одлуке, извршиће се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-400-1/2011
14. април 2011. године  
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 146. Закона о пла-

нирању и изградњи ("Службени гласник 
РС" број 72/2009 и 81/2009) 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 38. седници, 
на наставку одржаном дана 14. априла 
2011. године, донела је

О Д Л У К У 
о привременом  постављању 

мањих монтажних објеката  и 
уређаја на јавним површинама 

SLU@BENI LIST
Година XLVI
Број 11/2011

Бачка Паланка
18. април 2011. године

O P [ T I N E   B A ^ K A   P A L A N K A
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се посту-
пак, начин и услови за привремено по-
стављање мањих монтажних објеката и 
уређаја на јавним површинама на тери-
торији Општине Бачка Паланка.

Члан 2. 

Мањим монтажним објектима и 
уређајима (у даљем тексту: објекти и 
уређаји) који се могу постављати на јав-
ним површинама, у смислу ове одлуке 
сматрају се:  

1. киосци, 
2. монтажне бараке,
3. монтажне гараже, 
4. летње баште,
5. перде, 
6. превозна средства реконструи-

сана у мање монтажне објекте,
7. слободно стојеће и зидне витри-

не,
8. пултови за излагање и продају 

књига, часописа и других пуб-
ликација,

9. објекти и уређаји за оглашавање 
и рекламирање, 

10. привремени покретни објекти и 
уређаји,

11. објекти за извођење забавног 
програма,

12. урбани мобилијар
13. ограде градилишта и градилиш-

не скеле
14. дечија игралишта и  
15. други објекти и уређаји.

Члан 3.

Јавне површине у смислу ове одлу-
ке су: 

• коловози, тротоари, пешачке ста-
зе, тргови, платои, шеталишта, 

• аутобуска и такси стајалишта, пар-
киралишта,

• паркови, скверови, улични тра-
вњаци, јавне зелене површине из-
међу и око зграда, 

• јавни спортско – рекреативни те-
рени (стадиони, игралишта, стре-
лишта),

• пијаце, гробља, 
• изграђене речне обале, купалишта 

(плаже), пристаништа и
• друге изграђене површине наме-

њене за јавно коришћење. 

II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА 
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Члан 4.

Објекти и уређаји могу се привре-
мено постављати на јавним површинама 
из члана 3. ове Одлуке, у складу са усло-
вима утврђеним у овој одлуци. 

Ближи услови за постављање обје-
ката и уређаја на јавним површинама ре-
гулишу се:

1. Елаборатима о локацијама за при-
времено постављање мањих мон-
тажних објеката и уређаја на јав-
ним површинама (у даљем тексту: 
Елаборат).

2. Правилницима о типу, облику и 
другим техничким условима за 
постављање мањих монтажних 
објеката и уређаја на јавним повр-
шинама (у даљем тексту: Правил-
ник). 

Акте из става 2. тачке 1. и 2. овог 
члана доноси Општинско веће Општине 
Бачка Паланка (у даљем тексту: Општин-
ско веће), на предлог Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка (у даљем текс-
ту: ЈП Дирекција), уз претходно приба-
вљено мишљење Савета Месне заједни-
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це о постављању објеката и уређаја на 
територији те месне заједнице. 

Предлог аката из става 2. тачке 1. 
и 2. ЈП „Дирекција“ је дужна да донесе:

 
1. за насеље Бачка Паланка у року 

од два месеца од дана ступања на 
снагу ове одлуке,

2. за насељена места Општине у ро-
ку од шест месеци од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Савет Месне заједнице је дужан да 
достави своје мишљење у року од 30 да-
на од дана пријема Елабората. 

Уколико Савет Месне заједнице не 
достави мишљење у року из претход-
ног става, поступак ће се наставити без 
мишљења.

Члан 5. 

Елаборат о локацијама за привре-
мено постављање објеката и уређаја на 
јавним површинама садржи:

1. урбанистичке услове са гра-
фичким приказима који садрже, 
поред осталог:
 - површину сваке појединачне 
локације за објекат и уређај и 
- прецизно котирана места за по-
стављање одређеног типа објекта 
и уређаја са условима за прикљу-
чење на инфраструктуру,

2. делатности које могу да се оба-
вљају у одређеном типу објекта и 
уређаја.

III ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА

Члан 6.

Давање у закуп јавних површина 
ради привременог постављања објека-
та и уређаја спроводи се јавним надме-
тањем или прикупљањем понуда јавним 
огласом у складу са овом одлуком.

За привремено постављање обје-
ката и уређаја из члана 2. став 1. тачке 
4,5,7,8,9,10,11,12,13 и тачка 15, закуп јав-
не површине се без јавног оглашавања 
одобрава решењем (у даљем тексту: ре-
шење) које доноси Општинска управа 
Општине Бачка Паланка - Одељење за 
привреду (у даљем тексту: Одељење за 
привреду), на основу поднетих захтева 
заинтересованих корисника који су изми-
рили обавезе за заузеће јавне површине 
за претходни период коришћења.

Додела локација на јавној површи-
ни за постављање привремених покрет-
них објеката и уређаја за повремену 
продају робе током одржавања јавних 
приредби, културних и  традиционалних 
манифестација и државних и верских 
празника, врши се на основу поднетих 
захтева заинтересованих корисника,  без 
јавног оглашавања.

Одредба из става 2. овог члана се 
не односи на урбани мобилијар и дечија 
игралишта које на јавну површину по-
ставља ЈП „Дирекција“.

Одредба из става 2. овог члана не 
односи се на уређаје за кокице, кестење, 
хот–дог и сл. за чије се постављање јавна 
површина даје у закуп након спроведе-
ног поступка јавног надметања или при-
купљања понуда јавним огласом.

Члан 7.

Одлуку о расписивању јавног ог-
ласа (у даљем тексту: Конкурс) за јавно 
надметање односно прикупљање понуда 
јавним огласом ради давања у закуп јав-
них површина,  доноси Општинско веће 
Општине, на предлог ЈП „Дирекција“.

Конкурс се објављује у једном од 
локалних листова са територије Општи-
не Бачка Паланка и на огласној табли 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка. 

Конкурс спроводи Комисија за да-
вање у закуп јавних површина за поста-
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вљање објеката и уређаја (у даљем текс-
ту: Комисија).

Комисију именује председник 
Општине, која броји пет чланова и бира 
се на време од четири године. 

Комисија ради и одлучује већином 
од укупног броја чланова. 

Комисија у складу са Елаборатом, 
Правилником и Одлуком о расписивању 
конкурса, објављује Конкурс и утврђује 
критеријуме и начин спровођења Кон-
курса. 

Члан 8. 

Јавни оглас, расписан ради давања 
у закуп јавних површина садржи:

• локацију (место) која се даје у за-
куп за постављање објекта или 
уређаја,

• врсту, величину и намену објекта 
или уређаја,

• површину која се заузима,
• дужину трајања закупа јавне повр-

шине, а која не може бити дужа од 
пет година,

• почетни износ закупнине утврђен 
у петоструком месечном изно-
су локалне комуналне таксе за 
одређену зону у складу са важећом 
Одлуком о локалним комуналним 
таксама,

• гарантни износ за учешће у 
поступку који се утврђује у виси-
ни 10% од почетног износа закуп-
нине,

• рок за повраћај гарантног износа 
учесницима који не добију у закуп 
јавну површину, а који је утврђен 
по окончању конкурса,

• обавештење да учесник губи пра-
во на повраћај гарантног износа у 
случају одустанка од своје прија-
ве односно понуде, као и ако не 
закључи Уговор о закупу јавне по-
вршине,

• обавештење о документацији која 
се мора приложити приликом 
пријављивања на Конкурс,

• податке о обавезној садржини по-
нуде,

• обавештење о начину и року за 
подношење пријава односно пону-
да на Конкурс који не може бити 
краћи од 15 дана од дана објављи-
вања Конкурса,

• место и време одржавања јавног 
надметања или јавног отварања 
понуда. 

Члан 9.

Пријава односно понуда за учешће 
на Конкурсу садржи:

• име и презиме, јединствени ма-
тични број грађана и адресу ста-
новања, 

• назив односно пословно име, се-
диште, ПИБ и матични број при-
вредног субјекта,

• понуђени износ закупнине.

Уз пријаву односно понуду се дос-
тавља: 

• фотокопија личне карте, 
• уредно овлашћење за заступање,
• решење о упису у Регистар при-

вредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре Србије, или 
Судски регистар,

• потврда о извршеној регистрацији 
пореског обвезника (решење Ми-
нистарства финансија о ПИБ) 

• доказ о уплаћеном гарантном из-
носу,

• потврда о измиреним обавезама 
за заузеће јавне површине за прет-
ходни период коришћења. 

Члан 10.

О току поступка јавног надметања 
и о прикупљању понуда јавним огласом 
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Комисија води записник у који се обавез-
но уносе следећи подаци:

1. број пријављених учесника,
2. почетни износ закупнине,
3. листа учесника са понуђеним из-

носом закупнине,
4. примедбе учесника,
5. околности везане за ометање ра-

да Комисије,
6. износ закупнине који је утврђен 

као најповољнији и податке о учеснику 
са најповољнијом понудом,

7. датум и време почетка и завршет-
ка поступка,

8. остале податке од значаја за рад 
Комисије

Записник потписују сви чланови 
Комисије и лице које води записник, а у 
случају прикупљању понуда јавним ог-
ласом, записник потписују и учесници 
поступка.

Члан 11.

Комисија може одлучити да изрек-
не опомену лицу које омета рад Комиси-
је.

Ако и после изрицања опомене ис-
то лице настави да омета рад Комисије, 
удаљиће се из просторије у којој Коми-
сија заседа.

После удаљења лица које је омета-
ло рад Комисије, Комисија наставља са 
радом.

Ако не може да обезбеди несметано 
спровођење поступка и поред изречених 
мера опомене и удаљења, Комисије може 
да одлучи да прекине јавно надметање 
односно јавно отварање прикупљених 
понуда.

У случају прекида из става 4. овог 
члана, Комисија је дужна да одреди када 
ће се поступак наставити.

Све околности везане за евентуал-
но удаљење појединих лица, или прекид 
поступка, уносе се у записник.

Члан 12. 

По окончању поступка јавног над-
метања или прикупљања понуда, Коми-
сија доноси образложени Предлог одлу-
ке о давању у закуп јавне површине.

Образложени Предлог одлуке о да-
вању у закуп јавне површине доставља 
се свим лицима, која су узела учешће 
у поступку јавног надметања или при-
купљања понуда.

На предлог одлуке може се ставити 
приговор, који овлашћена лица подносе 
Општинском већу у року од 8 (осам) дана 
од дана пријема писменог отправка.

Општинско веће  доноси коначно 
решење о давању у закуп јавне површине 
најповољнијем понуђачу. 

Члан 13.

У року од 30 дана од дана правос-
нажности решења из члана 12. ове од-
луке, директор ЈП Дирекција, са најпо-
вољнијим понуђачем закључује Уговор о 
закупу јавне површине (у даљем тексту: 
Уговор).

Уколико најповољнији понуђач не 
закључи уговор у року из претходног 
става, губи право на заснивање закупода-
вног односа и право на повраћај средста-
ва уплаћених на име гарантног износа и 
на име разлике до висине излицитиране 
цене закупа. У том случају Општинско 
веће ће посебним актом ставити ван сна-
ге решење о давању у закуп јавне повр-
шине.

Уговор садржи нарочито: име и 
презиме, јединствени матични број 
грађана, место и адресу становања, назив 
и седиште радње или правног лица коме 
се јавна површина даје у закуп, јавну по-
вршину (локацију) и период на који се 
даје у закуп, врсту објекта и делатности 
за који се јавна површина даје у закуп, 
износ закупнине, права и обавезе у слу-
чају неизвршења уговорених обавеза, на-
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чин решавања спорова, као и поступак и 
услове о измени уговора. 

Уговором се одређују и обавезе 
закупца јавне површине да: објекат или 
уређај постави на јавну површину у ро-
ку од 60 дана од дана закључења угово-
ра,  јавну површину користи за намену 
за коју му је дато у закуп, за закуп јавне 
површине плаћа локалну комуналну так-
су у складу са Одлуком о локалним кому-
налним таксама и да, када се за то створе 
услови у складу са овом Одлуком, о свом 
трошку уклони објекат или уређај и јавну 
површину доведе у првобитно чисто и 
уредно стање, односно плати трошкове 
принудног уклањања и чувања. 

Директор ЈП Дирекција ће уговор о 
закупу јавне површине, раскинути и пре 
истека периода на који је закључен, ако 
закупац:

1. право закупа јавне површине пре-
несе на друга лица,

2. не плати комуналну таксу за нај-
мање три месеца узастопно или 
четири месеца у току године,

3. постави и користи објекат или 
уређај супротно условима наведе-
ним у уговору односно решењу. 

Јавно надметање

Члан 14.

Пријава за учешће на Конкурсу (у 
даљем тексту: пријава) се доставља Ко-
мисији.   

Ако пријава не садржи потпуну и 
уредну документацију из члана 9. ове 
одлуке, Комисија обавештава подносица 
пријаве да је допуни или измени до одр-
жавања јавног надметања.

Ако подносилац пријаве из става 2. 
овог члана не отклони недостатке у скла-
ду са обавештењем Комисије, не може 
стећи статус учесника у јавном надме-
тању.

Подаци о пријављеним учесницима 
су пословна тајна до одржавања јавног 
надметања.

Члан 15.

Услови за спровођење поступка ја-
вног надметања испуњени су ако је нај-
мање једно лице стекло статус учесника 
на јавном надметању и ако то лице или 
његов овлашћени заступник присуствују 
јавном надметању.

У случају да се не испуне услови из 
става 1. овог члана, поступак се понавља 
у року од 30 од дана.

Поступак јавног надметања је јаван 
и могу да присуствују сва заинтересова-
на лица.

Члан 16. 

Поступак јавног надметања почиње 
тако што Комисија проверава идентитет 
подносилаца уредних пријава или њихо-
вих овлашћених заступника, утврђује ко 
је све од подносилаца стекао статус учес-
ника и утврђује листу учесника јавног 
надметања.

Председник Комисије објављује 
почетак јавног надметања и наводи лока-
цију која је предмет јавног надметања и 
почетни износ закупнине.

Председник Комисије пита да ли 
има заинтересованих учесника за лока-
цију која је предмет јавног надметања и 
ко нуди почетни износ закупнине.

Председник Комисије пита учесни-
ке јавног надметања да ли неко нуди већи 
износ од понуђеног. Поступак се пона-
вља све док има учесника јавног надме-
тања који нуди већи износ од последње 
понуде.

Када на трећи позив председника 
Комисије нико од присутних учесника 
не понуди већи износ закупнине од по-
следње понуде, Комисија констатује нај-
повољнију понуду у записник и председ-
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ник Комисије објављује да је јавно над-
метање за ту локацију завршено.

Председник Комисије објављује 
да је јавно надметање за предметну ло-
кацију завршено и кад после његовог 
трећег позива нико од присутних учес-
ника не понуди ни почетни износ закуп-
нине.

Након објављивања завршетка ја-
вног надметања у складу са ставом 5. и 6. 
овог члана не могу се подносити накнаде 
понуде.

Члан 17.

Уколико у поступку јавног надме-
тања за предметну локацију учествује је-
дан учесник, односно његов овлашћени 
заступник, јавно надметање се завршава 
када учесник, односно овлашћени за-
ступник прихвати почетни износ закуп-
нине.

Почетни износ закупнине се 
утврђује као најповољнији износ.

Прикупљање понуда јавним ог-
ласом

Члан 18.

Понуда за учешће на Конкурсу се 
доставља Комисији у затвореној коверти 
са видном назнаком на коју се локацију 
односи и са посебном назнаком „не от-
варати“. 

Број места (локација) за које једно 
лице (учесник Конкурса) подноси понуде 
није ограничен, а исте се могу поднети 
у једној коверти, с тим да се сви бројеви 
места локација за које се подноси понуда 
видљиво назначе на коверти. 

Понуђени износ закупнине мора 
да буде у динарском износу који је исти 
или већи од почетног износа закупнине 
утврђеног одлуком о расписивању Кон-
курса.

Неблаговремена или неуредна по-
нуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда 
која је поднета по истеку рока за подно-
шење понуда.

Неуредна је понуда:
1. која је поднета у отвореној ковер-

ти или без видљиве ознаке на коју се ло-
кацију односи,

2. која не садржи податке и уредна 
документа из члана 9. ове одлуке,

3. у којој понуђени износ закупни-
не није у складу са одредбама из става 2. 
овог члана, тј. није изражен у динарском 
износу или је нижи од почетног износа 
закупнине.

Члан 19.

Поступак јавног отварања понуда 
по расписаном Конкурсу је јаван и истом 
могу присуствовати сва заинтересована 
лица.

Поступак јавног отварања понуда 
почиње уношењем у записник места и 
времена јавног отварања понуда, подата-
ка о члановима Комисије, података о ло-
кацијама за које су прикупљене понуде и 
података о учесницима поступка.

Неблаговремене понуде се посебно 
одвајају, не разматрају се, што се запис-
нички констатује.

Понуде се разврставају по лока-
цијама.

Понуде отвара председник Комиси-
је и даје их на увид члановима Комисије.

Председник Комисије јавно сао-
пштава и диктира у записник садржину 
сваке понуде и Комисија констатује да ли 
су понуде уредне.

Комисија записнички констатује 
ако за поједине локације није поднета ни 
једна понуда.

Поступак прикупљања понуда јав-
ним огласом сматра се успелим, ако су 
приспеле најмање две благовремене и 
уредне понуде за исту локацију,

У случају да се не испуне услови из 
става 8. овог члана, поступак се понавља 
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у року од 30 дана и сматра се успелим, и 
ако је поднета само једна понуда.

Поступак јавног отварања пону-
да завршава се након отварања и разма-
трања свих приспелих понуда. 

IV УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА И 
УРЕЂАЈА 

Члан 20.

Поступак извршења решења о ук-
лањању објекта и уређаја и принудно из-
вршење спроводи Одељење за привреду.

Смештај и чување принудно ук-
лоњених објеката и уређаја обезбеђује 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка.

Приликом преузимања објеката и 
уређаја уклоњених са јавне површине, 
власник је дужан да плати трошкове при-
нудног уклањања и чувања. 

Члан 21.

 Ако власник у року од 60 дана од 
дана принудног уклањања, не преузме 
принудно уклоњени објекат или уређај, 
као и робу затечену у или на њима, обје-
кат, уређај и роба ће се продати на јав-
ној лицитацији, а средства остварена од 
такве продаје користе се за подмирење 
трошкова уклањања и чувања објекта 
или уређаја, за наплату ненаплаћене ко-
муналне таксе и за уређење заузете јавне 
површине. 

Ако власник не преузме лако 
кварљиву робу затечену у или на принуд-
но уклоњеном објекту или уређају у року 
од 3 дана од дана принудног уклањања, 
Општинска управа не сноси даљу одго-
ворност за ту робу.  

 Ценовник за утврђивање трошкова 
принудног уклањања и чувања објекта и 
уређаја доноси Општинско веће.

V ВРСТЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

1. Киосци

Члан 22. 

Киоск је монтажно – демонтажни 
објекат површине до 8 м2 за 1 модул, са 
наменом за обављање одговарајуће де-
латности. 

2. Монтажне бараке

Члан 23. 

Монтажна барака је монтажно – 
демонтажни објекат површине до 30 м2 
намењен за обављање одговарајуће де-
латности. 

3.  Монтажне  гараже

Члан 24. 

Монтажна гаража је монтажно – 
демонтажни објекат површине до 20 м2 
намењен за паркирање возила.  

4. Летње баште

Члан 25.

Летње баште су монтажно – демон-
тажни објекти намењени за обављање 
угоститељске делатности које се поста-
вљају на јавним површинама испред по-
словног објекта или просторије у којој се 
та делатност обавља. 

Летњу башту чини одговарајући 
број столова, столица, сунцобрана, над-
стрешница – тенди и лако покретљиви 
монтажно-демонтажни елементи (мон-
тажне ограде, жардињере и сл.).  

Надстрешница – тенда је слободно 
стојећа конструкција са одговарајућим 
застором са наменом за заштиту од сунца 
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која се поставља на јавној површини из-
над летње баште. 

 5. Перде

Члан 26. 

Перда је конзолна конструкција са 
одговарајућим застором која се поставља 
на фасаду зграде изнад зидног отвора, са 
наменом за заштиту од сунца. 

6. Превозна средства реконструисана 
у мање монтажне објекте

Члан 27.

Превозна средства реконструисана 
у мање монтажне објекте су трамваји, 
вагони, аутобуси, бродови и сл. који су 
прилагођени за обављање одговарајуће 
комерцијалне делатности.

7. Слободно стојеће и зидне витрине

Члан 28.

Слободно стојеће и зидне витрине 
су монтажно – демонтажни објекти на-
прављени од одговарајућег материјала 
намењени за излагање и рекламирање 
робе испред пословних просторија. 

8. Пултови за продају књига, часописа 
и других публикација

Члан 29.

Пулт за продају књига, часописа и 
других публикација је монтажно – де-
монтажна конструкција која може да се 
постави на јавној површини и да заузима 
највише 2 m2.

9. Објекти и уређаји за оглашавање и 
рекламирање 

Члан 30. 

Објекти и уређаји за оглашавање 
и рекламирање, у смислу ове одлуке су 
билборди, рекламни панои, табле, озна-
ке, натписи, транспаренти и други спе-
цифични објекти и уређаји, намењени за 
оглашавање и рекламирање фирме, од-
носно производа и услуга. 

10. Привремени покретни објекти   

Члан 31.

Привремени покретни објекти су 
објекти и уређаји за печењарске произво-
де, тезге, уређаји за кокице, кестење, "хот 
– дог" и сл., расхладне витрине и други 
лако покретни објекти и уређаји за изла-
гање и продају робе на мало и вршење 
занатских услуга.

Уређаји за печењарске произво-
де су типски, лако покретни уређаји за 
припремање прехрамбених производа на 
јавној површини испред угоститељског 
објекта.

Тезга је типски, отворени, лако 
покретни објекат за излагање и продају 
робе током целе године, који се по истеку 
радног времена уклања са јавне површи-
не.   

Уређаји за кокице, кестење, "хот 
– дог" и сл. су типски, лако покретни 
објекти за припрему и продају одгова-
рајућих прехрамбених производа током 
целе године, који се по истеку радног 
времена уклањају са јавне површине.

Расхладна витрина је типски, лако 
покретни објекат за конзервирање и про-
дају индустријског сладоледа, напитака 
и  других прехрамбених производа у пе-
риоду од 15. марта до 15. новембра, који 
се по истеку наведене сезоне уклања са 
јавне површине.
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11. Објекти за извођење забавног 
програма

Члан 32. 

Објекти за извођење забавног про-
грама у смислу ове одлуке, су циркус, за-
бавни парк, трамболине, аутомобилчићи 
и други апарати за забаву деце и слично. 

Подносилац захтева за издавање 
одобрења дужан је да одреди укупну по-
вршину коју заузима циркус или забавни 
парк, односно површину коју заузима 
сваки апарат за забаву, њихов број и вр-
сту. 

Уколико се услед извођења заба-
вног програма заузимају површине на 
којима се одвија саобраћај, организатор 
забавног програма је дужан прибавити 
потребне сагласности од Полицијске ста-
нице Бачка Паланка и организације која 
управља површинама на којима се одвија 
саобраћај.

12. Урбани мобилијар

Члан 33.

Урбани мобилијар у смислу ове од-
луке чине: јавни часовници, клупе, по-
штански сандучићи, јавне телефонске 
говорнице, украсне жардињере, стубови, 
кугле, монтажне ограде и друге врсте 
запрека на јавним површинама, посуде 
за сакупљање смећа и корпе за отпатке и 
други урбани мобилијар. 

13. Објекти и уређаји у функцији 
извођења грађевинских радова

Члан 34.

Објекти и уређаји у функцији из-
вођења грађевинских радова су ограде 
градилишта и градилишне скеле, који се 
постављају на јавну површину у складу 
са усвојеним планом градилишта и пла-

нираном динамиком радова, уз претход-
но исходовану документацију којом је 
од стране надлежног органа одобрено 
извођење предметних грађевинских ра-
дова. 

Уколико се објекти и уређаји из ста-
ва 1. овог члана, постављају у пешачкој 
зони, извођач радова је дужан на одгова-
рајући начин обезбедити несметани про-
лаз пешака.  

14. Дечија игралишта

Члан 35.

Дечија игралишта представљају 
простор на ком се одвијају разноврсне 
дечије активности, опремљен реквизити-
ма за игру и забаву деце.

15. Други објекти и уређаји  

Члан 36.

На јавним површинама могу при-
времено да се поставе и други објекти и 
уређаји који нису наведени у овој одлуци, 
уколико подносилац захтева за издавање 
одобрења приложи доказе да објекте или 
уређаје поставља у оквиру хуманитарне 
и друге манифестације или активности 
у области културе, образовања, спорта 
и другим сличним областима (бине, по-
зорнице, покретне приколице, шатори и 
слично). 

VI НАДЗОР 

Члан 37.

Надзор над применом одредаба ове 
одлуке и других аката донетих на основу 
ове одлуке врши Одељење за привреду, а 
инспекцијски надзор врши комунална и 
грађевинска инспекција.
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Члан 38.

У вршењу инспекцијског надзора 
комунални инспектор проверава:

 
• да ли је објекат или уређај поста-

вљен на основу уговора односно 
решења.

•  да ли се објекат или уређај корис-
ти у складу са решењем,

Члан 39.

У вршењу инспекцијског надзора  
грађевински инспектор проверава: 

•  да ли се објекат или уређај корис-
ти у складу са уговором и

•  да ли је објекат или уређај поста-
вљен у складу са актима из члана 
4. став 2. тачке 1. и 2. ове одлуке.  

Члан 40.

У вршењу инспекцијског надзо-
ра комунални инспектор је овлашћен да 
решењем нареди кориснику објекта или 
уређаја уклањање истог о његовом трош-
ку и без права на накнаду:

• ако утврди да је објекат или уређај 
постављен без уговора односно 
решења, 

• ако се објекат или уређај не корис-
ти у складу са решењем.

Члан 41.

У вршењу инспекцијског надзора 
грађевински инспектор је овлашћен да 
решењем нареди кориснику објекта или 
уређаја уклањање истог о његовом трош-
ку и без права на накнаду:

• ако се објекат или уређај не корис-
ти у складу са уговором и

• ако објекат или уређај није поста-
вљен у складу са актима из члана 
4. став 2. тачке 1. и 2. ове одлуке.  

Ако у вршењу инспекцијског над-
зора грађевински инспектор утврди да 
објекат или уређај поседује одређене 

недостатке, забраниће решењем ко-
ришћење објекта, односно уређаја или 
његовог дела, док се не отклоне утврђени 
недостаци, а ако корисник у остављеном 
року не отклони утврђене недостатке, на-
редиће решењем уклањање објекта или 
уређаја о трошку корисника.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Ако корисник објекта или уређаја 
заузима јавну површину без решења о 
одобрењу (члан 6. став 2. ове одлуке), од-
носно без уговора (члан 17. став 1. ове 
одлуке), или ако не поступа у складу са 
решењем о давању у закуп јавне површи-
не (члан 6. став 2. ове одлуке), казниће се 
за прекршај и то:

• правно лице новчаном казном од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара,

• новчаном казном од 2.500,00 до 
25.000,00 динара одговорно лице 
у правном лицу,

• новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара предузетник, 
новчаном казном од 2.500,00 до 
25.000,00 динара физичко лице.

Члан 43.

Ако корисник постави објекат или 
уређај на јавну површину у супротности 
са уговором (члан 17. став 1. ове одлуке), 
односно у супротности са актима (члан 
4. став 2. тачке 1. и 2. ове одлуке), каз-
ниће се за прекршај и то:

• правно лице новчаном казном од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара,

• новчаном казном од 2.500,00 до 
25.000,00 динара одговорно лице 
у правном лицу,

• новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара предузетник,

• новчаном казном од 2.500,00 до 
25.000,00 динара физичко лице.
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VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 

Члан 44.

Власници мањих монтажних обје-
ката или уређаја који су право закупа 
стекли пре ступања на снагу ове одлуке, 
исте ће користити до истека рока закупа.

Власници мањих монтажних обје-
ката или уређаја којима је истекао рок 
закупа из уговора, исте ће користити до 
окончања поступка по конкурсу, уз оба-
везу плаћања локалне комуналне таксе 
која је утврђена Олуком о локалним ко-
муналним таксама.

Власници мањих монтажних обје-
ката или уређаја који су исте поставили 
без закљученог уговора односно решења 
о одобрењу, дужни су исте да уклоне у 
року од 15 дана од дана ступању на снагу 
ове одлуке, под претњом принудног ук-
лањања.  

Ако постављене мање монтажне 
објекте и уређаје није могуће ускладити 
са одредбама ове одлуке и пратећим ак-
тима, власници су дужни да их уклоне у 
року од 15 дана од дана доношења Пра-
вилника и Елабората.

Члан 45.

Поступци покренути по захтеву 
странке за издавање одобрења у којима 
није донето првостепено решење, окон-
чаће се по одредбама ове одлуке.  

Члан 46.

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о привременом 
постављању мањих монтажних објеката 
и уређаја на јавним површинама (”Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка” број 
9/2006) и Одлука постављању покретних 
тезги и других покретних привремених 
објеката (”Службени лист Општине Ба-
чка Паланка” број 4/2004). 

Члан 47.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-352-53/2011
14. април 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,   
Мирослав Родић, с.р.

56
На основу члана 220. Закона о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 72/2009 и 81/2009), 
a вези са  чланом 77 став 5 Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 47/2003 и 34/2006)  
и члана 38. тачка 14. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ бр. 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 38. седници, на наставку оджаном 
дана 14. априла 2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
о измени Одлуке о критеријумима 

и мерилима за утврђивање 
висине накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта

Члан 1.

У Одлуци о критеријумима и ме-
рилима за утврђивање висине накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ бр. 1/2004, 9/2006 и 21/2009) члан 10.  
мења се и гласи:

„Против решења о утврђивању ви-
сине накнаде за коришћење грађевин-
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ског земљишта  може се уложити жалба 
Општинском већу Општине Бачка Па-
ланка, у року од 15 дана од дана доста-
вљања решења.“

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-22/2011
14. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,            
Мирослав Родић, с.р.

57
На основу члана 6. став 1. тачка 1., 

члана 8. и члана 60. Закона о финанси-
рању локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 62/2006), 
члана 2. и 11. Закона о порезима на имо-
вину („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 26/2001, 80/2002, 135/2004, 
61/2007, 5/2009 и 101/2010), члана 38. 
тачка 13. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ бр. 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 38. 
седници, на наставку оджаном  дана 14. 
априла 2011. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању висине стопе пореза 

на имовину

Члан 1.

Стопе пореза на имовину износе: 

1. на права на непокретности порес-
ког обвезника који води пословне 
књиге - до 0,4%

2. на права на земљишту код обвез-
ника који не води пословне књиге 
- до 0,30%

3. на права на непокретности по-
реског обвезника који не води по-
словне књиге, осим на земљишту: 

На пореску 
основицу Плаћа се на име пореза

(1) до 10.000.000 
динара до 0,40%

(2) од 10.000.000 
до 25.000.000 

динара

порез из подтачке (1) + 
до 0,6% на износ преко 

10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 

до 50.000.000 
динара

порез из подтачке (2) + 
до 1,0% на износ преко 

25.000.000 динара

(4) преко 
50.000.000 динара

порез из подтачке (3) + 
до 2,0% на износ преко 

50.000.000 динара

Члан 2.

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању 
висине стопе пореза на имовину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
5/2009).

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-436-7/2011
14. април 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,   
Мирослав Родић, с.р.               
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58
На основу члана 38. тачка 9. и члана 

109. став 1. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ бр. 17/08 и 2/2010), Скупштина општи-
не Бачка Паланка је на 38. седници, на 
наставку одржаном дана 14. априла 2011. 
године донела следећу

О Д Л У К У
о регресирању трошкова

смештаја и превоза ученика и 
студената

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се права, 
услови и начин регресирање трошкова 
смештаја и превоза, ученика средњих шко-
ла и студената основних студија.

Члан 2.

Право на регресирања трошкова 
смештаја имају редовни ученици средњих 
школа  и редовни студенти основних сту-
дија уколико:

1. имају пребивалиште на територији 
Општине Бачка Паланка,

2. похађају наставу/предавања у шко-
лама/на факултетима чији је оснивач 
Република, Аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе, 
а које се налазе на територији друге 
општине 

3. први пут уписују школску годину, 
односно годину студија, 

4. корисници су услуга домског или 
приватног смештаја,

5. нису корисници ученичких/студент-
ских стипендија нити кредита

Члан 3.

Право на регресирање трошкова пре-
воза имају редовни ученици средњих шко-
ла и редовни студенти основних студија 
уколико:

1. имају пребивалиште на територији 
Општине Бачка Паланка,

2. путују у друге општине где похађају 
наставу/ предавања у школама/ на 
факултетима чији је оснивач Репу-
блика, Аутономна покрајина или је-
диница локалне самоуправе,

3. први пут уписују школску годину, 
односно годину студија,

4. нису корисници услуга смештаја, 
5. нису корисници ученичких/ студент-

ских стипендија нити кредита.

Члан 4.

Регресирање трошкова врши се у ви-
сини:

1. 80% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за децу:

• палог борца или војног инвалида 
или цивилног инвалида рата

• кориснике материјалног обез-
беђења породице

• самохраних родитеља који су ко-
рисници дечијег додатка 

• првог ученика или студента из по-
родице са више ученика или студе-
ната путника из домаћинства које 
остварује право на дечији додатак

2.  70% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за децу:

• кориснике дечијег додатка где су 
оба родитеља незапослена

3. 60% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за децу:
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• која су у претходним годинама 
школовања имали просечну оцену 
5,00 односно 9,00

4. 50% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за децу:

•  остале кориснике дечијег додатка
• ученике/студенте са статусом из-

беглих и расељених лица
• другог и сваког наредног ученика 

или студента из породице са два 
или више ученика или студената 
путника корисника дечјег додатка

• - самохраних родитеља који нису 
корисници дечијег додатка

5. 20% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за остале ученике и студенте

Члан 5.

Право на регресирање трошкова 
остварује се на захтев корисника који се 
подноси надлежном одељењу Општинске 
управе.

Уз захтев корисник је дужан да доста-
ви потребне доказе о испуњености услова 
и то:

1. За ученике потврда о пребивалишту, 
а за студенте фотокопија личне карте 

2. Потврду да редовно похађа наставу, 
односно потврду о уписаној години 
студија,

3. Потврду дома да јесте/није корисник 
услуга смештаја,

4. Изјава родитеља детета, односно 
студента под моралном, материјал-
ном и кривичном одговорношћу о 
релацији на којој путује од места 
становања до седишта факултета.

5. Потврда од школе, односно факул-
тета, и изјава родитеља детета, од-
носно студента под моралном, ма-
теријалном и кривичном одговор-

ношћу да није корисник стипендија, 
односно кредита.

6. Акт којим је утврђено својство да је 
родитељ пали борац или војни инва-
лид или цивилни инвалид рата

7. Решење којим је утврђено право на 
материјално обезбеђење породице, 
односно право на дечији додатак

8. За децу самохраних родитеља из-
вод из матичне књиге умрлих или 
решење надлежног органа о прогла-
шењу несталог лица умрлим, одлуку 
надлежног органа о вршењу роди-
тељског права, или извод из матичне 
књиге рођених детета, или решење 
инвалидске комисије и потврда фон-
да за пензијско и инвалидско оси-
гурање да није остварено право на 
пензију, или потврда надлежног вој-
ног органа, или потврда надлежног 
казнено-поправног завода,

9. За родитеље који нису запослени 
потврду Националне службе за запо-
шљавање. 

10. Потврду о просеку оцена
11. Акт којим је утврђен статус избеглих 

и расељених лица

Члан 6.

Регресирање трошкова ће се вршити 
у складу са расположивим материјалним 
средствима за ове намене, предвиђеним у 
буџету Општине Бачка Паланка.

Право на регресирање трошкова при-
знаје се од дана подношења захтева до ис-
тека текуће радне године.

Члан 7.

Средства за регресирање трошкова 
смештаја, преносе се дому у којем је уче-
ник/студент смештен односно кориснику 
услуге приватног смештаја. 

Средства за регресирање трошкова 
превоза, преносе се превозницима јавног 
линијског превоза путника.
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Члан 8.

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

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-451-6/2011
14. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,            
Мирослав Родић, с.р.

59
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), чла-
нова 38. тачка 9. и 109. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 38. седници, на 
наставку одржаном дана 14. априла 2011. 
године, донела је следећу

О Д Л У К У
о регресирању трошкова боравка 

и ужине деце у Предшколској 
установи „Младост“ Бачка 

Паланка и основним школама на 
територији Општине 

Бачка Паланка 

Члан 1.

Овим Одлуком утврђују се права, 
услови и начин регресирања трошкова  
боравка и ужине деце у Предшколској 
установи „Младост“ Бачка Паланка и 
деце предшколског узраста у основним 
школама на територији Општине 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 23. 
Закона о финансијској подршци 
породици са децом,

3. деца са сметњама у развоју, ако 
нису остварила право из члана 24. 
Закона о финансијској подршци 
породици са децом,

4. деца самохраних родитеља. 

Члан 3.

Корисник права на регресирање 
трошкова је родитељ, усвојилац, стара-
лац или хранитељ детета (у даљем тексту 
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.
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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 –
извод из матичне књиге умрлих 
или решење надлежног органа о 
проглашењу несталог лица умр-
лим, одлуку надлежног органа о 
вршењу родитељског права, или 
извод из матичне књиге рођених 
детета, или решење инвалидске 
комисије и потврда фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање да 
није остварено право на пензију, 
или потврда надлежног војног ор-
гана, или потврда надлежног каз-
нено-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.

Средства за регресирање трошкова  
преносе се Установи на основу  Захтева 
и приложене евиденције о присутности 
детета у установи.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“, а 
примењиваће се почев од 01. маја 2011. 
године.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-5/2011
14. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,            
Мирослав Родић, с.р.
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60
На основу члана 4. и 13. Закона о 

јавним службама („Службени гласник 
РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 
382. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“ број 125/04), 
члана  77. Закона о социјалној заштити 
и обезбеђивању социјалне сигурности 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 
29/2001, 84/2004 и 115/2005), члана  32. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007), члана 38. тачка 8. и чла-
на 109. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 38. седници, на наставку одржа-
ном дана 14. априла 2011. године, донела 
је следећу 

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о оснивању 

Установе „Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“

 - Бачка Паланка услед одвајања

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе 
„Центар за социјални рад Општине Бачка 
Паланка“ – Бачка Паланка услед одвајања 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 9/2006 и 14/2006) у преамбули 
речи: „члана 34 тачка 7. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 4/2002)“ 
мењају се речима: „члана 38. тачка 9. и 
члана 109. став 1. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010)“

Члан 2.

У члану 2. Одлуке став 2. мења се 
и гласи:

„Седиште Центра је у Бачкој Па-
ланци, ул. Југословенске армије бр. 23.“

Члан 3.

Члан 3а Одлуке мења се и гласи:
„Делатности центра је:
88.99 – Остала непоменута социјал-

на заштита без смештаја“

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-551-3/2011
14. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,            
Мирослав Родић, с.р.

61
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010),  Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 38.  седници, на 
настваку одржаном 14. априла  2011. го-
дине, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности вршиоца 

дужности директора Јавног  
предузећа "Телевизија Бачка 
Паланка"   у Бачкој Паланци

I

САВА БАЈАЦ, дипломирани пра-
вник из Бачке Паланке, разрешава се 
дужности вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа "Телевизија Бачка Па-
ланка"  у Бачкој Паланци.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-17/2011
14. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,            
Мирослав Родић, с.р.

62
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана 7. Одлуке о 
промени у организовању Јавног преду-
зећа за радио и телевизијску делатност 
"Телевизија Бачка Паланка"  Бачка Па-
ланка услед преноса оснивачког удела 
ЈП "Радио Телевизија Србије" Београд 

("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 22/2009),  Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 38.  седници,  на 
наставку одржаном 14. априла 2011. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног  
предузећа "Телевизија Бачка 
Паланка"   у Бачкој Паланци

I

СТЕВАН РОЖА, дипломирани 
официр војске, именује се за директора 
Јавног предузећа "Телевизија Бачка Па-
ланка"  у Бачкој Паланци, на период од 
4 године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-18/2011
14. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,            
Мирослав Родић, с.р.

63
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005), члана 16.  Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 2/2001, 
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16/2006, 21/2008 и 24/2008) и члана 38. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка  
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008  и   2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка, на својој 38. 
седници, на наставку одржаном дана 14. 
априла 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности 

вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка  

I

НЕНАД ЛАЛИЋ, дипломирани 
машински инжењер из Новог Сада, раз-
решава се дужности вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" Бачка Паланка.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-19/2011
14. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

64
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005), члана 16. и 17.  Одлуке о осни-

вању Јавног комуналног предузећа „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
2/2001, 16/2006, 21/2008 и 24/2008) 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 38. седници, на наставку одржаном 
дана 14. априла 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног 

комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка  

I

НЕНАД ЛАЛИЋ, дипломирани ма-
шински инжењер из Новог Сада, именује 
се за директора Јавног комуналног пре-
дузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка, 
на мадатни период од 4 године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-20/2011
14. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА     

Председник
Скупштине општине,
 Мирослав Родић, с.р.

65
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), 
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Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 38. седници, на наставку  одржа-
ном 14. априла  2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Надзорног одбора 
Јавног предузећа "Дирекција 
за изградњу Општине Бачка 

Паланка" Бачка Паланка

/I

Разрешава се др ИВАН КРОШЛАК, 
дужности председника Надзорног одбо-
ра Јавног предузећа "Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка" Бачка 
Паланка, због подношења оставке.

II

Именује се ЈАНКО ШУСТЕР, 
за председника Надзорног одбора Ја-
вног предузећа "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119- 10/2011
14. април 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,   
Мирослав Родић, с.р.

66
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 38. седници, на наставку одржа-
ном 14. априла 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  члана 

Управног одбора Јавног   предузећа
 "Телевизија Бачка Паланка" у 

Бачкој Паланци

I

Разрешава се АЛЕКСАНДАР КУ-
КОЉ, дужности члана Управног одбора 
Јавног предузећа "Телевизија Бачка Па-
ланка" у Бачкој Паланци.

II

Именује се ЗЛАТКО МИТИЋ, за 
члана Управног одбора Јавног предузећа 
"Телевизија Бачка Паланка" у Бачкој Па-
ланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-12/2011
14. април 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,   
Мирослав Родић, с.р.

67
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-
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ни лист Општине Бачка Паланка” , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 38. седници, на настав-
ку  одржаном дана 14. априла 2011. годи-
не, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о разрешењу и именовању члана 
Управног одбора

Предшколске установе "Младост" 
Бачка Паланка

I

Разрешава се КУМОВИЋ ЂОРЂЕ, 
изабран из реда локалне самоупра-
ве, дужности члана Управног одбора 
Предшколске установе "Младост" Бачка 
Паланка. 

II

Именује се МАРКОВИЋ БРА-
НИСЛАВ, изабран из реда локалне са-
моуправе за члана Управног одбора 
Предшколске установе "Младост"  Бачка 
Паланка. 

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-16/2011
14. април 2011. године  
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

68
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) и члана 3. став 
1. Правилника о спровођењу поступка ја-
вног надметања и прикупљања писмених 
понуда приликом располагања непокрет-
ностима у државној својини ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
4/2007), председник Општине Бачка Па-
ланка 12. априла 2011. године, донео је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника и чланова Комисије за 
спровођење поступка располагања 

непокретностима у државној 
својини

I

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова Комисије за спровођење 
поступка располагања непокретностима 
у државној својини, услед истека манда-
та:

1. Глиша Михајлов, председника,
2. Никола Лалић, члана,
3. Драгана Ђерковић, члана,
4. Рајка Јагодић, члана,
5. Душан Танкосић, члана.

II

У Комисију за спровођење поступка 
располагања непокретностима у држав-
ној својини (у даљем тексту: Комисија), 
именују се:

1. Бојка Јовицки, за председника,
2. Никола Лалић, за члана
3. Драгана Ђерковић, за члана
4. Рајка Јагодић, за члана
5. Душан Танкосић, за члана.
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III

Задатак Комисије јесте да спроводи 
поступак јавног надметања и поступак 
прикупљања писмених понуда приликом 
располагања непокретностима у држав-
ној својини.

IV

Стручне и административне по-
слове за потребе Комисије обављаће 
Одељење за привреду Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

V

Мандат Комисије траје четири го-
дине.

VI

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: I-463-16/2011
12. априла 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.
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54 ОДЛУКА о oбaвљању  екстерне 
ревизије завршног рачуна буџета 
Општине Бачка Паланка 
за 2010. годину .........................................  405
55 ОДЛУКА о привременом  постављању 
мањих монтажних објеката  и уређаја на 
јавним површинама  ................................  405
56 ОДЛУКАО о измени Одлуке о 
критеријумима и мерилима за 
утврђивање висине накнаде за
коришћење грађевинског земљишта ...... 416
57 ОДЛУКА о утврђивању висине 
стопе пореза на имовину ........................  417
58 ОДЛУКА о регресирању трошкова 
смештаја и превоза 
ученика и студената ................................  418
59 ОДЛУКА о регресирању трошкова 
боравка и ужине деце у Предшколској 
установи „Младост“ Бачка Паланка и 
основним школама на 
територији Општине Бачка Паланка  ..... 420
60 ОДЛУКА о изменама Одлуке о 
оснивању Установе „Центар за социјални 
рад Општине Бачка Паланка“
 - Бачка Паланка услед одвајања ............  422
61 РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности 
вршиоца дужности директора Јавног  
предузећа "Телевизија Бачка Паланка" 
у Бачкој Паланци .....................................  422
62 РЕШЕЊЕ о именовању директора 
Јавног  предузећа "Телевизија Бачка 
Паланка"   у Бачкој Паланци ..................  423
63 РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности 
вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка   ........................................  423
64 РЕШЕЊЕ о именовању директора 
Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка   .......  424

65 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању 
председника Надзорног одбора Јавног 
предузећа "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" 
Бачка Паланка ..........................................  424
66 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању  
члана Управног одбора Јавног   
предузећа  "Телевизија Бачка Паланка" 
у Бачкој Паланци .....................................  425
67 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Предшколске 
установе "Младост" Бачка Паланка .......  425

68 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању 
председника и чланова Комисије за 
спровођење поступка располагања 
непокретностима у државној својини ...  426
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