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О П Ш Т И Н E   Б А Ч К А  П А Л А Н К А

74
На основу члана 60. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе ("Служ-
бени гласник РС", број 62/06) и члана 
66. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 17/2008. и 2/2010.), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
71. седници, одржаној 17. маја 2011. го-
дине,  донело је  следеће:

РЕШЕЊЕ
о просечној цени квадратног метра 

објекта

Члан 1.

Утврђује се просечна тржишна це-
на квадратног метра по врстама објеката 
на територији Општине Бачка Паланка 
која ће се користити за утврђивање осно-
вице пореза на имовину физичких лица 
за 2011. годину у следећим износима:

• за станове и стамбене зграде 
53.762,04 динара/m²

• за пословни простор 73.039,70 ди-
нара/m²

• зграде за одмор и рекреацију 
31.849,66 динара/m²

• гараже и други објекти 22.393,26 
динара/m²

Члан 2.

На основу овог Решења Служба за 
утврђивање и наплату јавних прихода ће 

доносити појединачна решења о утврђи-
вању пореза на имовину физичких лица 
за 2011. годину. 

Члан 3.

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

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-43-2/2011
17. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.

75
На основу члана 66. тачка 11. Ста-

тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 02/2010) и члана 12. Правил-
ника о нормативима и стандардима за 
обављање послова помоћи у кући и кућ-
не неге и критеријумима и мерилима за 
утврђивање цена услуга и учешћа ко-
рисника и његових сродника у трошкови-
ма помоћи у кући и кућне неге („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
14/2009) Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 71. седници, одржаној 
17. маја 2011. године, донело је 

SLU@BENI LIST
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Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању цене часа услуге 

помоћи у кући и кућне неге

I

Овим решењем утврђује се цена 
часа услуге помоћи у кући у износу од 
210,00 динара и цена часа услуге кућне 
неге у износу 260,00 динара.

II

Корекција цена вршиће се на пред-
лог Управног одбора Геронтолошког цен-
тра, а у складу са кретањем цена трошко-
ва живота и у случају промене основи-
це за обрачун плата запослених, сходно 
одредбама Правилника о нормативима 
и стандардима за обављање послова по-
моћи у кући и кућне неге и критерију-
мима и мерилима за утврђивање цена 
услуга и учешћа корисника и његових 
сродника у трошковима помоћи у кући и 
кућне неге.

III

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

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-38/2011
Дана: 17. маја 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка, 

Зоран Јовичин, с.р

76
На основу члана 13. став 3. Зако-

на о предшколском васпитању и обра-
зовању („Службени гласник Републике 
Србије“ број 18/2010) и члана 66. и 109. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 

(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
71. седници, одржаној дана 17. маја 2011. 
године, донело је следеће 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на 

Правилник о условима за упис, 
пријем, боравак и испис деце 

Предшколске установе „Младост“ 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о условима за упис, пријем, боравак 
и испис деце Предшколске установе 
„Младост“ Бачка Паланка, који је донео 
Управни одбор Предшколске установе 
„Младост“ Бачка Паланка, на седници 
одржаној дана 29. марта 2011. године.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-60-4/2011
17. маја 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка, 

Зоран Јовичин, с.р.

77
На основу чланова 66. тачка 8. и 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
71. седници, одржаној 17. маја 2011. го-
дине, донело је 



23. мај 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 15/2011 - страна 487  

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на 

Правилник о систематизацији
радних места у ЈП СРЦ „Тиквара“ 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правил-
ник о систематизацији радних места ЈП 
СРЦ „Тиквара“, Бачка паланка, који је 
донео директор ЈП СРЦ „Тиквара“, Ба-
чка Паланка, под бројем 433/10, дана 
30.09.2010. године.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-3/2011
17. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Замени председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.

На oснoву чл.24 ст.2 и 3 . Закo-
на o раду (Службeни гласник РС 24/05 
и 61/05) и на oснoву чл.38 Статута Јав-
нoг прeдузeћа Спoртскo рeкрeациoнoг 
цeнтра Бачка Паланка, дoнoсим:

78
На основу  члана 66. тачка 11. Ста-

тута Општине Бачка Паланка («Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка», 
број 17/2008 и 2/2010), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 71. се-
дници, одржаној 17. маја 2011. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности

I

Даје се сагласност на Правилник о 
измени Правилника о канализацији који  
је донео Управни одбор ЈКП "Комунал-
пројект" Бачка Паланка, под бројем: 01-
95/31-2011 од 20.04.2011. године.

II

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

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-96/2011
17. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка, 

Зоран Јовичин, с.р.
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На основу члана 59. и 109. став 2. 

Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Председник Општине 
Бачка Паланка, дана 26. априла 2011. го-
дине, донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
o образовању Комисије за избор 

радова у оквиру пројекта
„Образовање за све“

I 

Образује се Комисија за избор радо-
ва у оквиру пројекта „Образовање за све“ 
(у даљем тексту Комисија), са циљем да 
по расписаном уметничком конкурсу на 
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тему: "Створи свет без разлика", изврши 
одабир радова.

II 

У Комисију се именују:
1. Тамара Малешев, представник 

локалне самоуправе (Одељење за 
друштвене делатности)

2. Златко Тешан, јавна личност из 
локалне заједнице (културна де-
латност, медији, невладине орга-
низације) и 

3. Драгана Чикош, наставник/васпи-
тач из једне од установа.         

III

Задатак Комисије је да у оквиру 
пројекта „Образовање за све“, по распи-
саном уметничком конкурсу на тему: 
"Створи свет без разлика", изабере нај-
више 12 радова (из три узрасне групе, у 
све четири уметничке категорије по један 
рад) које ће послати на национални ниво. 

Пријаве се оцењују на основу сле-
дећих критеријума:

• оригиналности и креативности
• самоувереног коришћења мате-

ријала
• упадљивости и ефекта
• примерености одабраног медија 

за преношење поруке циљној пуб-
лици.

IV

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-016-53/2011
26. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

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

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 19. маја 
2011. године, донео је                                             

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о образовању Савета за праћење

реализације ЛАП-а за Роме у 
Општини Бачка Паланка 

2011-2015

I

Образује се Савет за праћење и 
реализацију ЛАП-а за Роме у Општини 
Бачка Паланка 2011-2015 у циљу израде 
Плана управљања применом Локалног 
акционог плана.  

II

У Савет се именују:

1. Мирослав Родић, председник
2. Вилиам Славка, заменик председ-

ника
3. Ксенија Коломпар, члан
4. Бранка Гајић,  члан
5. Дарко Балиновић,  члан
6. Срђан Коломпар, члан
7. Борис Кузмановић,члан

III

Задатак Савета из тачке 1. овог ре-
шења је да:

• изради План управљања приме-
ном Локалног акционог плана,

• у потпуности одговара за вођење 
целокупног процеса примене Ло-
калног плана, 

• управља процесом праћења (мо-
ниторинга) и оцењивања успеш-
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ности (евалуације) Локалног пла-
на за Роме,

• одржава контакте са јавношћу и 
доносиоцима у локалној самоуп-
рави,

• подноси годишњи извештај са 
предлогом мера на отклањању не-
правилности приликом имплемен-
тације Локалног акционог плана 
Општинском већу Општине Бачка 
Паланка,

• подноси завршни извештај 
Скупштини општине о реализа-
цији Локалног акционог плана у 
планираном периоду (2011-2015),

IV

Савет ће радити у седницама који-
ма председава председник Савета.

Све стручне и административно-
техничке послове за потребе Савета оба-
вљаће Општинска управа Општине Ба-
чка Паланка.

V

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-016-63/2011
19. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

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

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 26. април 
2011. године, донео је                                             

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању 

председника Комисије за давање 
сагласности за сечење и орезивање 

стабала, дрвећа и дрвореда 
Општине Бачка Паланка

I

Разрешава се РАДОЈА СИМО из 
Бачке Паланке, дужности председника 
Комсије за давање сагласности за сечење 
и орезивање стабала, дрвећа и дрвореда 
Општине Бачка Паланка.

Именује  се РАЧИЋ РАДИСЛАВ из 
Гајдобре, за председника Комсије за да-
вање сагласности за сечење и орезивање 
стабала, дрвећа и дрвореда Општине Ба-
чка Паланка.

II

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-020-5/2011-2
26. април  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.

82
На основу члана 35. став 1. тачка 

1) Статута Предшколске установе „Мла-
дост“ Бачка Паланка, а у вези са чланом 
57. став 1. тачка 1) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања ("Службе-
ни гласник РС", бр. 72/09, даље: закон), 
Управни одбор на седници одржаној да-
на 29. марта 2011. године доноси
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ПРАВИЛНИК
о условима за упис, пријем, 

боравак и испис деце

I Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се ус-
лови уписа, пријема, боравка и исписа 
деце у Предшколску установу "Младост" 
Бачка Паланка (у даљем тексту: Устано-
ва).

II ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

Члан 2.

Пријем деце у Установу спроводи 
Комисија за упис деце (у даљем тексту: 
Комисија), у складу са Статутом Устано-
вe и овим Правилником.

Члан 3.

Комисију за упис деце чини 9 чла-
нова, и то:

1. представник оснивача (на захтев 
Установе именује га оснивач)

2. представник родитеља (на захтев 
Установе именује га Савет родитеља)

3. представници запослених у Уста-
нови (7 чланова).

Чланове Комисије из реда запосле-
них именује директор Установе.

Мандат чланова Комисије траје 4 
године.

Радом Комисије руководи пред-
седник, кога бирају чланови Комисије, 
већином гласова укупног броја чланова 
Комисије.

Члан 4.

Упис деце на целодневни боравак 
траје током целе школске године, док 
упис деце у припремни предшколски 

програм траје у законски предвиђеном 
року (у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања).

Молбе за пријем деце на целоднев-
ни боравак поднете до 15. маја узимају се 
у обзир приликом бодовања за наредну 
школску годину.

Комисија има обавезу да:
1. утврди преглед слободних места 

за пријем деце по објектима и врсти бо-
равка за текућу годину,

2. утврди број поднетих захтева за 
пријем деце по узрастима,

3. подноси директору преглед сло-
бодних места по објектима и врсти бо-
равка до 31. маја текуће године,

4. формира васпитне групе по 
објектима сходно броју слободних места 
придржавајући се важећих критеријума  
(наведених у члану 5. овог Правилника) 
и норматива о броју деце (у складу са ва-
жећим законом),

5. истакне оверене спискове при-
мљене деце, као и ранг-листу чекања.

Позив за упис деце објављује ди-
ректор Установе, на предлог Комисије.

Директор објављује позив за упис 
деце путем локалних медија и оба-
вештења која су истакнута на видним 
местима објеката у саставу Установе.

Члан 5.

Приликом уписа деце у Установу, 
Комисија има обавезу да се придржава 
следећих критеријума и начина бодо-
вања:

1. запосленост родитеља (стара-
теља, усвојитеља)

а).оба родитеља (старатеља, ус-
војитеља) запослена – 10 бодова
б).један родитељ (старатељ, ус-
војитељ) запослен – 5 бодова
в). уколико је родитељ (старатељ, 
усвојитељ) студент – 2 бода.
г).ниједан родитељ (старатељ, ус-
војитељ) није запослен – 0 бодова
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Лица којима је надлежни орган 
утврдио статус инвалида приликом бодо-
вања по основу запослености третирају 
се као запослена лица.

2. препорука за боравак детета у 
колективу од надлежних институција – 5 
бодова

3. неусвојене молбе – за сваки ме-
сец чекања по 1 бод

4. старије дете борави у Установи – 
највише 5 бодова

а).редовно измирује обавезе пред-
виђене Уговором – 5 бодова
б).измирује обавезе са кашњењем 
не већим од 15 дана – 3 бода
в).не измирује обавезе предвиђе-
не Уговором – 0 бодова.

Приоритет приликом уписа имају 
деца за које је обезбеђено финанси-
рање од неког нивоа власти (Општина, 
Покрајина, Република).

У изузетним ситуацијама, Комисија 
је овлашћена да у Установу упише дете 
без бодовања по наведеним критерјуми-
ма и о томе ће сачинити писани извештај.

Члан 6.

Комисија објављује листе примље-
не деце на свим објектима целодневног 
боравка најкасније до 1. августа текуће 
године.

Ако родитељ (старатељ, усвојитељ) 
није задовољан начином бодовања под-
носи писани приговор у року од 3 дана 
од дана истицања листе на који Комисија 
мора да одговори писменим путем у року 
од 15 дана од дана пријема приговора.

III УПИС ДЕЦЕ

Члан 7.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) је 
дужан да за примљено дете, за које на 
дан истицања листа не постоји закучен 
Уговор о пружању услуга (у даљем текс-

ту: уговор), у року од 15 дана од дана ис-
тицања листа потпише уговор, а за дете 
примљено током текуће школске године 
у року од 8 дана од дана усменог оба-
вештавања о упису детета од стране Ко-
мисије. 

Родитељ (старатељ, усвојитељ) 
детета за које на дан истицања листа 
постоји закључен уговор дужан је да 
уговор за нову школску годину потпише 
најкасније 15. септембра текуће године.

Уколико родитељ (старатељ, ус-
војитељ) не потпише уговор, сматра се 
да је одустао од уписа у Установу.

Члан 8.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) је 
дужан да за упис детета у Установу под-
несе писмени захтев на обрасцу који до-
бија у Стручној служби и да приложи 
следећу документацију:

1. Потврда послодавца о запослењу 
родитеља (старатеља, усвојитеља), 
односно о незапослености из На-
ционалне службе за запошљавање,

2. Потврда дечјег диспанзера да је 
дете способно да борави у Уста-
нови,

3. Извод из матичне књиге рођених 
за дете (може и у фотокопији).

Уколико се ради о упису детета 3. 
или 4. реда рођења, документацију из 
става 1. чини и:

1. фотокопија личне карте родитеља 
(старатеља, усвојитеља),

2. изводи из матичне књиге рођених 
све деце из породице (прибавља се 
у Општини),

3. потврда о заједничком домаћин-
ству (прибавља се у Општини),

4. потврда о пребивалишту роди-
теља (старатеља, усвојитеља) и 
детета за које се подноси захтев 



492 страна - Број 15/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      23. мај 2011. године

на територији Општине Бачка Па-
ланка (прибавља се у СУП-у).

Члан 9.

Током школске године, родитељ 
(старатељ, усвојитељ) може за исписано 
дете поново поднети захтев за пријем.

У складу са могућностима и рас-
положивим капацитетима Установе, де-
те ће бити уписано уколико је родитељ 
(старатељ, усвојитељ) измирио трошкове 
боравка за сву децу која су раније била 
уписана у Установу.

IV БОРАВАК ДЕЦЕ

Члан 10.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) је 
дужан да дете на целодневном боравку 
доводи у објекат Установе, ујутро најкас-
није до 8.00 часова и да одводи дете 
најкасније до 16.30 часова.

Уколико родитељ (старатељ, ус-
војитељ) не доведе дете до 8.00 часова, 
не постоји обавеза сервирања доручка.

Члан 11.

У случају болести детета, родитељ 
(старатељ, усвојитељ) је дужан да најкас-
није у року од 2 дана од дана започетог 
одсуства детета, обавести васпитача ако 
дете неће долазити у вртић и да по из-
лечењу детета обезбеди потврду дечијег 
диспанзера о болести због које дете није 
боравило у вртићу, те да дете може поно-
во да борави у колективу.

У случају одсуства детета због ко-
ришћења годишњег одмора родитеља, 
родитељ је у обавези да обавести васпи-
тача 2 дана пре започетог одсуства.

Члан 12.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) је 
дужан да без одлагања пријави васпита-
чу промену адресе становања, промену 

послодавца, број кућног телефона и те-
лефона код послодавца, као и друге бит-
не промене у социјално-економском ста-
тусу породице.

Васпитач је дужан да о променама 
из претходног става обавести надлежну 
службу најкасније у року од 3 дана.

Члан 13.

Учешће родитеља (старатеља, ус-
војитеља) у финансирању делатности 
Установе одређено је ценом услуге у ме-
сечном износу, коју утврђује надлежни 
општински орган, а у висини од 20% од 
утврђене економске цене.

Члан 14.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) је 
дужан да у време оправданог одсуства 
детета, као и у време када користе го-
дишњи одмор (најдуже 30 дана у току 
школске године), плаћа режијске трош-
кове у висини од 50% цене услуге.

Одсуства узрокована болешћу дете-
та ће се признавати као основ за умањење 
цене услуге само уз писмену потврду де-
чијег диспанзера.

Неће се признавати као основ за 
умањење цене услуге:

1. Одсуства која нису оправдана,
2. Одсуства краћа од 5 радних дана,
3. Одсуства која нису пријављена 

васпитачу у року из става 11. овог 
Правилника.

Члан 15.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) је 
дужан да цену услуге плати најкасније 
до последњег дана у месецу за текући 
месец.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) за-
послен у Установи може на основу од-
луке управног одбора да плаћа 50% цене 
услуге.
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Члан 16.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) је 
дужан да за прелазак детета из једне вас-
питне групе у другу поднесе писмени за-
хтев на обрасцу који добије у Стручној 
служби.

Директор у сарадњи са стручном 
службом разматра захтев и доноси конач-
ну одлуку. 

Члан 17.

На остала питања која се тичу бо-
равка деце, а која нису регулисана овим 
Правилником, сходно се  примењују од-
редбе Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, Закона о предшкол-
ском васпитању и образовању, Статута 
Установе и остала правна акта Установе.

V ИСПИС ДЕЦЕ 

Члан 18.

Родитељ (старатељ, усвојитељ) је 
дужан да за испис детета у току школске 
године поднесе писмени захтев секрета-
ру Установе, закључно са жељеним дату-
мом исписа.

У случају да дете не похађа предш-
колску установу, а нису у питању разлози 
из члана 11. овог Правилника, а родитељ 
(старатељ, усвојитељ) не поднесе писани 
захтев из претходног става, сматра се да 
не жели да испише дете и до дана њего-
вог исписивања по службеној дужности 
плаћа се пуна цена услуге.

Члан 19.

Испис детета из Установе врши се:

1. раскидом Уговора (на захтев роди-
теља (старатеља, усвојитеља) или 
на захтев Установе),

2. по аутоматизму (завршетком при-
премног предшколског програма и 
пријемом у школу).

У случају раскида Уговора на за-
хтев родитеља (старатеља, усвојитеља), 
родитељ (старатељ, усвојитељ) је дужан 
да за испис детета у току школске године 
поднесе писмени захтев добијен од се-
кретара Установе (члан 17. став 1.).

До раскида Уговора на захтев Уста-
нове може доћи уколико родитељ (стара-
тељ, усвојитељ):

1. не испуњава обавезе предвиђене 
чланом 15. Правилника, контину-
ирано најмање 3 месеца;

2. уколико родитељ не поштује здр-
авствено-хигијенске мере наложе-
не од стучног особља Установе.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Овај Правилник ступа на снагу на-
кон добијања сагласности од надлежног 
органа јединице локалне самоуправе.

Члан 21.

Даном ступања на снагу овог Пра-
вилника престаје да важи Правилник о 
условима за упис, пријем, боравак и ис-
пис деце од 10. марта 2010. године.

Председник 
Управног одбора,

Милица Вранић, с.р.

83
На основу члана 4. тачка 8. Од-

луке о комуналним делатностима 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 22/2009), а у складу 
са чланом 28. Статута ЈКП "Кому-
налпројект" Бачка Паланка, Управ-
ни одбор ЈКП "Комуналпројект" на 
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својој XXXI седници одржаној дана 
20.04.2011.године, донео је 

ПРАВИЛНИК
 о измени Правилника о 

канализацији

Члан 1.

У члану 18. Правилника о канали-
зацији ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 2/2007) у табели макси-
мално дозвољених концентрација (МДК) 
токсичних опасних материја које се могу 
упуштати у канале јавног канализацио-
ног система на подручју Општине Бачка 
Паланка: 

• под редним бројем 14 Цинк  (Zn) 
МДК, уместо 2,0 mg/l. треба да 
стоји 4,0 mg/l.

• под редним бројем 15 Арсен (Аs) 
МДК, уместо 0,1 mg/l. треба да 
стоји 0,2 mg/l.

• под редним бројем 16 Селен (Se) 
МДК, уместо 0,1 mg/l. треба да 
стоји 1,0 mg/l.

• под редним бројем 18 Хром (Cr 
3+) МДК, уместо 0,5 mg/l. треба 
да стоји 1,0 mg/l.

• под редним бројем 24 Гвожђе (Fe) 
МДК, уместо 2,0 mg/l. треба да 
стоји 3,0 mg/l.

• под редним бројем 25 Калај (Cn) 
МДК, уместо 2,0 mg/l. треба да 
стоји 4,0 mg/l.

• под редним бројем 26 Флуориди 
(F) МДК, уместо 5,0 mg/l. треба да 
стоји 10,0 mg/l.

• под редним бројем 32 Фенолна је-
дињења (као фенол) МДК, уместо 
0,3 mg/l. треба да стоји 0,5 mg/l.

• под редним бројем 35 Соли амо-
нијака (NH4+) МДК, уместо 0,2 
mg/l. треба да стоји 20,0 mg/l.

Члан 2.

Овај Правилник о измени Правил-
ника о канализацији ступа на снагу након 
давања сагласности Општинског већа 
Општине Бачка Паланка.

Члан 3.

Ове измене Правилника биће обја-
вљене у "Службеном листу Општине Ба-
чка Паланка".

ЈКП "КОМУНАЛПРОЈЕКТ"
БАЧКА ПАЛАНКА
УПРАВНИ ОДБОР 
Број: 01-95/31-2011
20. април 2011. године 

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Петровић Стеван, дипл.ецц. с.р.
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