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На основу члана 56. Закона о локал-

ним изборима ("Службени гласник Репу-
блике Србије" број 129/07 и 34/2010-Од-
лука УС�, Скуп�тина Оп�тине Бачка 
Паланка је на својој 39. седници, на на-
ставку одржаном 31. маја 2011. године, 
донела

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о потврђивању мандата одборника  

Скупштине Општине 
Бачка Паланка 

I

Потврђује се мандат одборника 
Скуп�тине Оп�тине Бачка Паланка са 
Изборне листе "Српска радикална стран-
ка - Томислав Николић" и то:

БОЈАНИ МИЉЕВИЋ, рођеној 1. 
новембра 1974. године, професору фи-
зичке културе из Младенова, Улица Ду-
�ана Ћубића бр. 19.

Мандат одборника почиње даном 
потврђивања и траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат.

II

Ово Ре�ење објавити у "Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка".

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 48, 49. и 56. Закона о локал-
ним изборима ("Службени гласник Репу-

блике Србије" број 129/2007 и 34/2010 
–Одлука УС�, прописано је да кад одбор-
нику престане мандат пре истека вре-
мена на које је изабран, мандат припада 
подносиоцу изборне листе са чије листе 
је био изабран одборник коме је престао 
мандат. 

О потврђивању мандата новог 
одборника одлучује Скуп�тина оп�тине  
на седници, а мандат новог одборника 
траје до истека мандата одборника коме 
је престао мандат.

Како је подно�ењем оставке на 
мандат одборника Ђурић Горану са Из-
борне листе "Српска радикална странка 
- Томислав Николић", престао мандат 
одборника у Скуп�тини Оп�тине Ба-
чка Паланка пре истека времена на које 
је изабран, Оп�тинска изборна комиси-
ја Бачка Паланка доделила је мандат и 
издала уверења о избору за одборника 
Бојани Миљевић, те је у складу са изне-
тим одлучено као у диспозитиву.

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Ре�ења може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доно�ења ре�ења 
Скуп�тине Оп�тине Бачка Паланка.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-34/2011
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

SLU@BENI LIST
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На основу члана 46. став 1. Зако-

на о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 
24/11�, члана 9. став 5. Закона о страте�-�, члана 9. став 5. Закона о страте�-
кој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", број 135/04� и 
члана 38. тачка 6. Статута �п�тине Бач-�п�тине Бач-п�тине Бач-
ка Паланка ("Службени лист �п�тине 
Бачка Паланка", број 17/2008 и 2/2010�, 
Скуп�тина Оп�тине Бачка Паланка, 
по прибављеном ми�љењу Комисије за 
планове, на 39. седници, на наставку од-39. седници, на наставку од-седници, на наставку од-, на наставку од- од-
ржаном 31. маја 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
о изради Плана генералне 

регулације насеља Товаришево

Члан 1. 

Приступа се изради Плана гене-
ралне регулације насеља Товари�ево (у 
даљем тексту: План�. Основни циљ изра-
де Плана је утврђивање стратегије раз-
воја и просторног уређења насеља, као и 
правила уређења и грађења. 

Члан 2. 

Оквирна граница планског подручја 
је:

Почетна тачка описа обухвата Пла-
на се налази на тромеђи пољских путева, 
парцеле 5474 и 5475 и парцеле 1.

Од тромеђе граница у правцу исто-
ка прати јужну међу пољског пута, пар-
цела 5474 а затим скреће ка северу и пра-
тећи источну међу пољског пута, парце-
ла 5473 долази до тромеђе пољског пута, 
парцела 5473 и парцела 3885 и 3886, где 
мења правац ка истоку и пратећи јужну 
међу парцела 3886 и 3887 долази до тро-
међе локалног пута, парцела 5321 и пар-
цела 3874 и 3887.

Од тромеђе граница у правцу ис-
тока пресеца локални пут а затим мења 
правац ка југу и прати источну међу ло-
калног пута до тромеђе локалног пута, 
парцела 5321, пољског пута, парцела 
5461 и парцеле 3842, где мења правац ка 
истоку и пратећи северну међу пољског 
пута, парцела 5461 долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 5461, Вардарске 
улице, парцела 2005 и парцеле 152.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу југа и прати источну међу ули-
це до тромеђе Вардарске улице, парцела 
2005, Краји�ке улице, парцела 2007 и 
парцеле 134, скреће ка истоку, прати се-
верну међу Краји�ке улице до тромеђе 
улице и парцела 134 и 165 а затим мења 
правац ка југу, пресеца Краји�ку улицу и 
даље ка југу прати источну међу парцела 
185 – 189, до тромеђе Војвођанске улице, 
парцела 2010 и парцела 179 и 189.

Од тромеђе граница у правцу ис-
тока прати северну међу улице, пресеца 
улицу Сутјеска, парцела 2066 и наставља 
северном међом Војвођанске улице до 
тромеђе улице, парцела 2011 и парцела 
177 и 178, где мења правац ка југу, пре-
сеца улицу и парцелу 1165 и наставља 
ка југу пратећи источну међу парцела 
1166 – 1170 и 1173, пресеца парцелу 1174 
и наставља даље ка југу пратећи источ-
ну међу парцела 1176 – 1179 до тромеђе 
Улице Милете Протића, парцела 2012 и 
парцела 1179 и 1180.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу југа, обухвата парцеле 1181 и 
3675 и пратећи источну међу парцела 
1204 – 1206, 1207/1, 1207/2, 1208 – 1212, 
1215, 1217 и 1218 долази до тромеђе пу-
та, парцела 2015 и парцела 1193 и 1218.

Од тромеђе граница у правцу ис-
тока пресеца пут а затим у правцу југа 
прати источну међу пута, парцела 2015, 
пресеца канал, парцеле 1263 и 5315 и 
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даље ка југу прати источну међу парце-
ла 1267 – 1278, 1289, 1291, 1292 и 1294 а 
затим у правцу запада прати јужну међу 
парцела 1294 и 1294 и долази до тромеђе 
Косовске улице, парцела 2017 и парцела 
1293 и 3521.

Од тромеђе граница у правцу југа 
прати источну међу Косовске улице, пар-
цела 2017 и пољског пута, парцела 5445 
и долази до тромеђе пољских путева, 
парцела 5445 и 5446, наставља ка југу, 
пресеца пољски пут, парцела 5445 и пра-
тећи источну међу парцела 3502, 3500 и 
3499 долази до тромеђе државног пута I 
реда бр.18, парцела 5323 и парцела 3484 
и 3499.

Од тромеђе граница у правцу за-
пада пресеца државни пут и железничку 
пругу, парцела 5320 и наставља у правцу 
северозапада пратећи западну међу же-
лезничке пруге до тромеђе железничке 
пруге, парцеле 1966 и 5320 и парцеле 
5144, и даље наставља у истом правцу 
пратећи јужну међу Улице Иве Лоле Ри-
бара, парцела 2032, до тромеђе улице, 
пољског пута, парцела 5336 и парцеле 
5091.

Од тромеђе граница у правцу ју-
гозапада, дужином од cca 165 m прати 
источну међу пољског пута, парцела 
5336, пресеца га, и наставља у правцу 
северозапада и прати северну међу пар-
целе 5090, пресеца локални пут, парцела 
5332, где мења правац ка североистоку, 
прати западну међу локалног пута, пар-
цела 5332, пресеца железничку пругу и 
западном међом парцеле 1630 долази до 
тромеђе парцела 1622, 1630 и 4578.

Од тромеђе граница наставља у 
правцу северозапада и пратећи северну 
међу парцела 4578, 4577 и 5510 дола-
зи до тромеђе пољских путева, парцела 
5509 и 5510 и парцеле 4571/1, мења пра-
вац ка северу, и пратећи источну међу 

парцела 5509, 4570/2, 4569, 4568, 4567, 
4566, 4565, 4564, 4563 и 4562 долази до 
тромеђе Улице Светозара Марковић, пар-
цела 1987 и парцела 1598 и 4562, мења 
правац ка западу, и пратећи јужну међу 
улице и пута, парцела 670 долази до тро-
међе путева, парцеле 670 и 5506 и парце-
ле 4547.

Од тромеђе граница у правцу севе-
ра пресеца пут, прати западну међу пар-
целе 669 до гробља, парцела 668, скреће 
ка западу, прати јужну и западну међу 
гробља и парцеле 667, и долази до тро-
међе парцела 661 и 667 и парцеле 4542/3, 
наставља ка северу и пратећи западну 
међу парцеле 661 и државног пута I реда 
бр. 18, парцела 1982, долази до тромеђе 
државног пута, пољског пута, парцела 
5505 и парцеле 4533.

Од тромеђе граница наставља ка 
западу, прати јужну међу пољског пута, 
парцела 5505, пресеца пољски пут 5504 
и наставља ка западу пратећи јужну међу 
парцеле 4525 и 4521, скреће ка северу, и 
пратећи западну међу парцеле 4521 до-
лази до тромеђе државног пута I реда бр. 
18, парцела 5322, пољског пута, парцела 
5503, и парцеле 4521, у правцу севера 
пресеца државни пут а затим мења пра-
вац ка истоку, и пратећи северну међу др-
жавног пута, парцела 5322 и 4522 долази 
до тромеђе државног пута, парцела 4523, 
пољског пута, парцела 1980 и парцеле 
3991.

Од тромеђе граница наставља 
у правцу истока, прати северну међу 
пољског пута, парцела 1980 до тромеђе 
пута и парцела 3968 и 3972, мења правац 
ка северу и пратећи западну међу парце-
ла 3968, 3969 и 5475 долази до тромеђе 
Улице Бранка Радичевића, парцела 1975, 
пољског пута, парцела 5475 и парцеле 2, 
а затим у правцу севера прати западну 
међу парцела 2 и 1 и долази до почетне 
тачке описа обухвата Плана.
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Укупна повр�ина обухвата Плана 
износи cca 311,28 ha.

Члан 3.

План обавезно садржи текстуални 
део, који садржи правила уређења и пра-
вила грађења, графички део и oбавезне 
прилоге.

План нарочито садржи:
1. границу плана и обухват грађе- и обухват грађе-

винског подручја;
2. поделу простора на посебне цели-

не и зоне;
3. претежну намену земљи�та по зо-

нама и целинама;
4. регулационе линије улица;
5. потребне нивелационе коте рас-

крсница улица и повр�ина јавне 
намене;

6. коридоре и капацитете за саоб-
раћајну, енергетску, комуналну и 
другу инфраструктуру;

7. правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама за 
које није предвиђено доно�ење 
плана детаљне регулације;

8. зоне за које се обавезно доноси 
план детаљне регулације са при-
временом забраном изградње до 
његовог доно�ења;

9. локације за које се ради урбанис-
тички пројекат односно расписује 
конкурс;

10. мере за�тите културно-исто-
ријских споменика и за�тићених 
природних целина;

11. друге елементе за спровођење 
плана.

Члан 4.

Рок за израду Плана је 8 (осам� ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлу-
ке.

Члан 5.

Израда Плана уступа се ЈП "Завод 
за урбанизам Војводине" Нови Сад, Же-

лезничка бр.6/III (у даљем тексту: Завод� 
у сарадњи са ЈП "Дирекција за изградњу 
Оп�тине Бачка Паланка'', Трг братства и 
јединства 36, Бачка Паланка, на основу 
уговора од 26.01.2006. године.

Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбе-
диће се из буџета Оп�тине Бачка Палан-
ка.

Члан 7.

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

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Ре�ење 
да се за План генералне регулације на- План генералне регулације на-
сеља Товари�ево не израђује страте�ка 
процена утицаја плана на животну сре-
дину, које је донело Одељење за урбани-
зам и грађевинарство, Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка, под ред-
ним бројем IV-05-501-2-5/2011, од дана 
10.05.2011.

Члан 9.

План, пре подно�ења органу на-
длежном за његово доно�ење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. Стручну контролу вр�и Комисија 
за планове.

Излагање Плана на јавни увид ог-
ла�ава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана, при чему се огла-
�авају 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.
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Јавни увид плана одржаће се у 
згради Оп�тине Бачка Паланка, Краља 
Петра Првог бр. 16 у Бачкој Паланци.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Оп�тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-36/2011 
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 

Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 

грађевинарство 
Број: IV-05-501-2-5/2011

Дана: 10. 05. 2011. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
страте�кој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 
135/04 и 88/2010� и члана 13. Одлуке о 
организацији Оп�тинске управе (''Служ-
бени лист Оп�тине Бачка Паланка'' број 
2/2009 и 19/2010�, Оп�тинска управа 
Оп�тине Бачка Паланка, Одељење за ур-
банизам и грађевинарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потребно приступити изради 
страте�ке процене утицаја на животну 

средину за План генералне регулације 
насеља Товари�ево.

О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену доку-
ментацију и планове ви�ег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од за�тиће-
них природних добара те да План не до-
носи битније промене у односу на раније 
планове и не доноси садржаје који би 
могли битније да утичу на животну сре-
дину.

Руководилац Одељења
за урбанизам

и грађевинарство, 
Марија Коларов, с.р.
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93
На основу члана 8. Закона о пред�-

колском васпитању и образовању („Служ-
бени гласник РС“ број 18/2010�, члана 28. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ број 
72/2009�, члана 4. и 13. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“ број 
42/91, 71/94 и 79/05�, члана 32. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007�, члана 38. тачка 8. и члана 109. 
став 1. Статута Оп�тине Бачка Паланка 
(„Службени лист Оп�тине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010�, Скуп�тина 
Оп�тине Бачка Паланка, на својој 39. 
седници, на наставку одржаном дана 31. 
маја 2011. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о оснивању Предшколске установе 

„Младост“
 Бачка Паланка

Члан 1.

Пред�колска установа "Младост" 
Бачка Паланка основана је Одлуком 
Скуп�тине Оп�тине Бачка Паланка 
("Службени лист Оп�тине Бачка Палан-
ка", број 3/93 и 6/93�. 

Оп�тина Бачка Паланка (у даљем 
тексту: Оснивач� овом одлуком уређује: 
назив, седи�те, делатност, финанси-
рање, органе, међусобна права и обавезе 
Пред�колске установе "Младост" Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Установа� и 
оснивача, минимум процеса рада и дру-
га питања од значаја за рад Установе, у 
складу са важећим прописима, Законом 
о основама система образовања и васпи-
тања (у даљем тексту: Закон� и Законом о 
пред�колском васпитању и образовању 
(у даљем тексту: посебан Закон�.

Члан 2.

Назив Установе је: Пред�колска 
установа ”Младост” Бачка Паланка”.

Седи�те Установе је у Бачкој Па-
ланци, Југословенске армије број 18.

Члан 3.

Претежна делатност Установе је: 
85.10 - пред�колско образовање.

Допунска делатност Установе је: 
88.91 - делатност дневне бриге о деци.

У оквиру претежне и допунске де-
латности, Установа обавља делатност 
којом се обезбеђују исхрана, нега, пре-
вентивно-здравствена и социјална за�-
тита деце пред�колског узраста, а може 
да остварује и посебне пред�колске про-
граме, односно прилагођене програме за 
децу са сметњама у развоју и друге про-
граме у складу са посебним Законом.

Установа може да обавља и про�и-
рену делатност, на основу одлуке органа 
управљања донете уз сагласност надлеж-
ног покрајинског органа.

Члан 4.

Одлуку о статусној промени доно-
си орган управљања, уз сагласност осни-
вача.

Одлуку о промени назива, седи�та 
и делатности Установе доноси орган 
управљања уз сагласност надлежног 
покрајинског органа.

Члан 5.

Земљи�та, зграде и друге не-
покретности које су стечене, односно 
која стекне Установа, у јавној су својини 
оп�тине и користе се за обављање њене 
делатности.

Члан 6.

Средства за обављање делатности 
Установе обезбеђују се:
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• из буџета Републике;
• из буџета Аутономне Покрајине 

Војводине;
• из буџета оснивача;
• непосредно од корисника - роди-

теља;
• из донација и спонзорстава;
• из других извора у складу са За-

коном.

Члан 7.

У буџету оснивача обезбеђују се у 
области пред�колског васпитања и обра-
зовања средства за:

1. остваривање делатности пред�-
колског васпитања и образовања 
(полудневни и целодневни бора-
вак, исхрана, нега и превентивна 
за�тита деце пред�колског узра-
ста� у висини 80 одсто од економс-
ке цене по детету, укључујући у 
целости средства за плате, нак-
наде и друга примања, социјалне 
доприносе на терет послодавца, 
отпремнине, као и помоћи за-
послених у Установи и остале те-
куће расходе;

2. стручно усавр�авање запослених;
3. превоз деце и њихових пратила-

ца ради похађања припремног 
пред�колског програма на удаље-
ности већој од два километра од 
седи�та Установе, односно пре-
воз, сме�тај и исхрану деце са 
сметњама у развоју, без обзира на 
удаљеност места становања од Ус-
танове;

4. превоз запослених;
5. капиталне издатке;
6. за�титу и безбедност деце, у скла-

ду са прописаним мерама из члана 
42. Закона;

7. друге текуће расходе, осим оних 
за које се средства обезбеђују у 
буџету Републике Србије.

Члан 8.

Оснивач:
• даје сагласност на Статут Устано-

ве, статусне промене и почетак и 
завр�етак радног времена у Уста-
нови;

• даје сагласност на правилник о ор-
ганизацији и систематизацији по-
слова и радних места;

• даје сагласност на правилник 
којим се регули�е упис, пријем, 
боравак и испис деце Установе;

• доноси акт о мрежи пред�колских 
установа на основу критеријума 
које утврди Влада;

• именује и разре�ава чланове Уп-
равног одбора;

• предузима мере којима се обез-
беђују услови да Установа обавља 
своју делатност;

• разматра и даје сагласност на го-
ди�њи план рада Установе и даје 
сагласност на планирана мате-
ријална средства за његово оства-
ривање;

• разматра и усваја изве�тај о раду 
Установе;

• утврђује цену услуга и уче�ће 
корисника услуга у цени услуга, 
као и начин и услове регресирања 
тро�кова боравка деце у Установи 
у зависности од материјалног по-
ложаја породице;

• утврђује мањи, односно најви�е 
20% већи број деце од броја који се 
уписује у васпитну групу, у складу 
са критеријумима, које прописује 
надлежно министарство, ако не 
постоји могућност за формирање 
васпитних група у складу са по-
себним Законом.

Члан 9.

Оснивач, односно орган којег овла-
сти, има право да наложи контролу по-
словања Установе и тражи подно�ење 
изве�таја о раду Установе.
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Члан 10.

Установа има органе управљања, 
руковођења, стручне и саветодавне орга-
не.

Органи Установе су:
• Управни одбор;
• Директор;
• Стручни органи и тимови,
• Савет родитеља.

Члан 11.

Орган управљања Установе је Уп-
равни одбор.

Управни одбор има девет чланова, 
укључујући и председника.

Чланове Управног одбора име-
нује и разре�ава Скуп�тина оп�тине, 
а председника бирају чланови, већином 
гласова од укупног броја чланова Управ-
ног одбора.

Управни одбор чине по три пред-
ставника запослених у Установи, роди-
теља и оснивача.

Чланове Управног одбора из реда 
запослених предлаже Васпитно-образов-
но веће, а из реда родитеља - Савет роди-
теља, тајним изја�њавањем.

Поступак предлагања чланова Уп-
равног одбора из реда запослених и из 
реда родитеља регулисаће се Статутом 
Установе.

Чланови Управног одбора име-
нују се на период од четири године, по 
поступку утврђеном Законом и Статутом 
Установе.

Члан 12.

Управни одбор Установе:
1. доноси Статут, Правила пона�ања 

у Установи и друге оп�те акте и 
даје сагласност на акт о организа-
цији и систематизацији послова;

2. доноси пред�колски програм об-
разовања и васпитања, развојни 
план, годи�њи план рада, усваја 
изве�таје о њиховом оствари-

вању, вредновању и самовредно-
вању;

3. утврђује предлог финансијског 
плана за припрему буџета Репу-
блике Србије;

4. доноси финансијски план Устано-
ве;

5. усваја изве�тај о пословању, го-
ди�њи обрачун и изве�тај о из-
вођењу екскурзија;

6. расписује конкурс и бира директо-
ра;

7. разматра по�товање оп�тих 
принципа, остваривање циљева 
образовања и васпитања и стан-
дарда постигнућа и предузима 
мере за побољ�ање услова рада и 
остваривање образовно-васпитног 
рада;

8. доноси план стручног усавр�а-
вања запослених и усваја изве�тај 
о његовом остваривању;

9. одлучује по жалби, односно при-
говору на ре�ење директора;

10. обавља и друге послове у складу 
са Законом, овом Одлуком и Ста-
тутом.

За обављање послова из своје на-
длежности, Управни одбор одговара ос-
нивачу.

Члан 13.

Директор Установе:
Директор руководи радом Устано-

ве.
Директора Установе бира Управ-

ни одбор на основу конкурса, по при-
бављеном ми�љењу Васпитно-обра-
зовног већа и уз сагласност надлежног 
покрајинског органа, а по поступку и под 
условима прописаном Законом и Стату-
том Установе.

Конкурс за избор директора распи-
сује се најкасније три месеца пре истека 
мандата директора.
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Директор Установе бира се на пе-
риод од четири године, а мандат му тече 
од дана ступања на дужност.

Члан 14.

Директор је одговоран за закони-
тост рада и за успе�но обављање делат-
ности Установе.

Директор Установе:
1. планира и организује остваривање 

програма образовања и васпитања 
и свих активности Установе;

2. стара се о осигурању квалитета, 
самовредновању, остваривању 
стандарда постигнућа и унапређи-
вању образовно-васпитног рада;

3. стара се о остваривању развојног 
плана Установе;

4. одлучује о кори�ћењу средстава 
утврђених финансијским планом 
и одговара за одобравање и намен-
ско кори�ћење тих средстава, у 
складу са Законом;

5. сарађује са органима оснивача, 
организацијама и удружењима;

6. организује и вр�и педаго�ко-ин-
структивни увид и прати квалитет 
образовно-васпитног рада и педа-
го�ке праксе и предузима мере 
за унапређивање и усавр�авање 
рада васпитача и стручних сарад-
ника;

7. планира и прати стручно усавр�а-
вање и спроводи поступак за сти-
цање звања васпитача и стручног 
сарадника;

8. предузима мере у случајевима 
повреда забрана из чл. 44. до 46. 
Закона и недоличног пона�ања 
запосленог и његовог негативног 
утицаја на децу;

9. предузима мере ради извр�авања 
налога просветног инспектора и 
просветног саветника, као и дру-
гих инспекцијских органа;

10. стара се о благовременом и тачном 
уносу и одржавању ажурности ба-

зе података о Установи у оквиру 
јединственог информационог сис-
тема просвете;

11. стара се о благовременом објављи-
вању и обаве�тавању запослених, 
родитеља односно старатеља, 
стручних органа и Управног одбо-
ра о свим питањима од интереса 
за рад Установе и ових органа;

12. сазива и руководи седницама Вас-
питно-образовног већа, без права 
одлучивања;

13. образује стручна тела и тимове, 
усмерава и усклађује рад струч-
них органа у Установи;

14. сарађује са родитељима, односно 
старатељима деце;

15. подноси изве�таје о свом раду и 
раду Установе Управном одбору, 
најмање два пута годи�ње;

16. доноси оп�ти акт о организацији 
и систематизацији послова;

17. одлучује о правима, обавезама 
и одговорностима запослених, у 
складу са Законом.

О правима, обавезама и одговор-
ностима Директора одлучује орган упра-
вљања. 

Члан 15.

Дужност директора Установе прес-
таје: истеком мандата, на лични захтев, 
стицањем услова за мировање радног од-
носа, престанком радног односа и разре-
�ењем.

Одлуку о престанку дужности ди-
ректора доноси Управни одбор.

Управни одбор разре�ава дирек-
тора Установе у случајевима утврђеним 
Законом и Статутом Установе, а одлука 
о разре�ењу директора подлеже саглас-
ности надлежног покрајинског органа.

Члан 16.

Ако директору Установе престане 
дужност, а није расписан конкурс или 
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Управни одбор није донео одлуку о из-
бору или је надлежни покрајински орган 
донео акт којим је одбијено давање са-
гласности на одлуку Управног одбора, до 
избора директора Управни одбор поста-
вља вр�иоца дужности директора.

Ако Управни одбор не постави вр-
�иоца дужности директора у случајеви-
ма из става 1. овог члана или не донесе 
одлуку по поновљеном конкурсу, од-
носно надлежни покрајински орган не 
да сагласност на одлуку по поновљеном 
конкурсу, вр�иоца дужности директора 
поставља надлежни покрајински орган 
у року од седам дана од дана сазнања за 
наступање разлога за постављење.

За вр�иоца дужности директора 
Установе не може бити постављено лице 
које у поступку избора за директора није 
добило сагласност.

За вр�иоца дужности директора 
Установе може да буде постављен вас-
питач и стручни сарадник, најдуже �ест 
месеци.

Члан 17.

Стручни органи Установе су: Вас-
питно-образовно веће, Стручни активи 
васпитача и медицинских сестара, Актив 
за развојно планирање и други стручни 
активи и тимови, у складу са Статутом.

Надлежност, начин рада и одговор-
ност стручних органа утврђује се Стату-
том Установе, у складу са Законом.

Члан 18.

Установа има Савет родитеља, као 
саветодавни орган.

Структура и број чланова Савета 
родитеља утврђују се Статутом Устано-
ве, имајући у виду све облике рада са де-
цом у Установи, у складу са Законом.

Члан 19.

Савет родитеља:
1. предлаже представнике родитеља 

деце у Управном одбору;
2. предлаже свог представника у 

стручни актив за развојно плани-
рање и у друге тимове Установе;

3. предлаже мере за осигурање ква-
литета и унапређивање образов-
но-васпитног рада;

4. разматра предлог програма об-
разовања и васпитања, развојног 
плана, годи�њег плана рада, из-
ве�таје о њиховом остваривању, 
вредновању и о самовредновању;

5. разматра намену кори�ћења сред-
става од донација и од про�ирене 
делатности Установе;

6. предлаже Управном одбору на-
мену кори�ћења средстава при-
купљених од родитеља;

7. разматра и прати услове за рад Ус-
танове, услове за одрастање, без-
бедност и за�титу деце;

8. учествује у поступку прописи-
вања мера из члана 42. Закона;

9. даје сагласност на програм и ор-
ганизовање екскурзије и разматра 
изве�тај о њиховом остваривању;

10. разматра и друга питања утврђена 
Статутом.

Савет родитеља своје предлоге, пи-
тања и ставове упућује Управном одбору, 
директору и стручним органима Устано-
ве.

Начин избора Савета родитеља Ус-
танове уређује се Статутом, а рад Посло-
вником Савета.

Члан 20.

Запослени у Установи остварују 
право на �трајк у складу са Законом о 
�трајку, под условом да се обезбеди ми-
нимум процеса рада, који представља бо-
равак, негу, чување и исхрану деце.
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Установа је дужна да за време 
�трајка обезбеди рад у свим објектима, 
који се састоји у:

• пријему деце;
• организовању збрињавања деце у 

смислу организовања слободних 
активности;

• пружању пуне неге;
• исхрани деце за време боравка у 

Установи.
Начин обезбеђивања услова из ста-

ва 2. овог члана утврђује директор по 
прибављеном ми�љењу �трајкачког од-
бора.

Члан 21.

Обавезује се Пред�колска устано-
ва "Младост" Бачка Паланка да у року од 
30 дана од дана ступања на снагу ове Од-
луке усагласи Статут, организацију и на-
чин рада са овом Одлуком, Законом о ос-
новама система образовања и васпитања 
и Законом о пред�колском васпитању и 
образовању.

Члан 22.

Управни одбор и директор Устано-
ве именовани пре ступања на снагу ове 
Одлуке обављаће послове из своје на-
длежности до истека мандата.

Члан 23.

Даном ступања на снагу ове Од-
луке престаје да важи Одлука о осни-
вању Пред�колске установе "Младост" 
Оп�тине Бачка Паланка ("Службени 
лист Оп�тине Бачка Паланка", бр. 3/93 
И 6/93� .

Члан 24.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-60-7/2011
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник
Скуп�тине oп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

94
На основу члана 10. Закона о ко-

муналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“ број 16/97 и 
42/98�, члана 4. Одлуке о условима и на-
чину поверавања обављања комуналних 
делатности („Службени лист Оп�тине 
Бачка Паланка“ број 22/2009� и члана 38. 
тачка 6. Статута Оп�тине Бачка Палан-
ка („Службени лист Оп�тине Бачка Па-
ланка“ број 17/2008 и 2/2010�, Скуп�ти-
на Оп�тине Бачка Паланка на својој 39. 
седници, на наставку одржаном 31. маја  
2011. године, донела је 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке о 
поверавању Месној заједници 

Пивнице старања о организовању 
и обављању појединих комуналних 

делатности у насељеном месту 
Пивнице

Члан 1.

Овом одлуком ставља се ван снаге 
Одлукa о поверавања Месној заједни-
ци Пивнице старања о организовању и 
обављању појединих комуналних де-
латности у насељеном месту Пивнице 
(„Службени лист Оп�тине Бачка Палан-
ка“ број 4/2002, 14/2005 и 2/2010�.
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Оп�тине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-106/2011          
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

95
На основу члана 10. Закона о 

комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 16/97 
и 42/98�, члана 4. Одлуке о условима 
и начину поверавања обављања 
комуналних делатности („Службени 
лист Оп�тине Бачка Паланка“, број 
22/2009� и члана 38. тачка 6. Статута 
Оп�тине Бачка Паланка („Службени 
лист Оп�тине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010�, Скуп�тина Оп�тине 
Бачка Паланка на својој 39. седници, на 
наставку одржаном 31. маја 2011. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге 

Одлуке о поверавању Месној 
заједници Товаришево старања 

о организовању и обављању 
појединих комуналних делатности 

у насељеном месту Товаришево

Члан 1.

Овом одлуком ставља се ван снаге 
Одлукa о поверавања Месној заједници 
Товари�ево старања о организовању и 
обављању појединих комуналних делат-

ности у насељеном месту Товари�ево 
(„Службени лист Оп�тине Бачка Палан-
ка“, број 1/2004�.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Оп�тине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-105/2011
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

96
На основу члана 10. Закона о 

комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“ број 16/97 
и 42/98�, члана 4. Одлуке о условима 
и начину поверавања обављања 
комуналних делатности („Службени 
лист Оп�тине Бачка Паланка“, број 
22/2009� и члана 38. тачка 6. Статута 
Оп�тине Бачка Паланка („Службени 
лист Оп�тине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010�, Скуп�тина Оп�тине 
Бачка Паланка на својој 39. седници, на 
наставку одржаном 31. маја 2011. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге 

Одлуке о поверавању Месној 
заједници Гајдобра старања 
о организовању и обављању 

појединих комуналних делатности 
у насељеном месту Гајдобра
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Члан 1.

Овом одлуком ставља се ван снаге 
Одлукa о поверавања Месној заједни-
ци Гајдобра старања о организовању и 
обављању појединих комуналних де-
латности у насељеном месту Гајдобра 
(„Службени лист Оп�тине Бачка Палан-
ка“, број 3/1998�.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Оп�тине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-104/2011
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

97
На основу члана 10. Закона о 

комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 16/97 
и 42/98�, члана 4. Одлуке о условима 
и начину поверавања обављања 
комуналних делатности („Службени 
лист Оп�тине Бачка Паланка“, број 
22/2009� и члана 38. тачка 6. Статута 
Оп�тине Бачка Паланка („Службени 
лист Оп�тине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010�, Скуп�тина Оп�тине 
Бачка Паланка на својој 39. седници, на 
наставку одржаном 31. маја 2011. године, 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
о стављању ван снаге Одлуке о 
поверавању Месној заједници 

Силбаш старања о организовању и 
обављању појединих комуналних 

делатности у насељеном месту 
Силбаш

Члан 1.

Овом одлуком ставља се ван снаге 
Одлукa о поверавању Месној заједни-
ци Силба� старања о организовању и 
обављању појединих комуналних де-
латности у насељеном месту Силба� 
(„Службени лист Оп�тине Бачка Палан-
ка“, број 4/2002 и 2/2010�.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Оп�тине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-103/2011           
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

98
На основу члана 65. Закона о со-

цијалној за�тити и обезбеђењу социјал-
не сигурности ("Службени гласник 
Републке Србије", број 36/91, 33/93, 
67/93, 46/94, 52/96, 29/2001, 84/2004 и 
115/2005�, члана 32. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 129/2007� и чла-
на 38. тачка 9 и члана 109. став 1. Ста-
тута Оп�тине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Оп�тине Бачка Паланка", број 
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17/2008 и 2/2010�, Скуп�тина Оп�тине 
Бачка Паланка на својој 39. седници, на 
наставку одржаном 31. маја 2011. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Одлуку 

о измени Статута "Центра за 
социјални рад Општине Бачка 

Паланка" Бачка Паланка  

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
мени Статута Центра за социјални рад 
Оп�тине Бачка Паланка, број 08-031-4-
8/2010, коју је донео Управни одбор Цен-
тра за социјални рад Оп�тине Бачка Па-
ланка, на седници одржаној 30. новембра 
2010. године.

II

Ово ре�ење објавити у "Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-551-4/2011
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине, 
Мирослав Родић, с.р.

99
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије", број 129/07�, 
члана 38. тачка 9. Статута Оп�тине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Оп�тине 
Бачка Паланка", број 17/2008 и 2/2010�, 
Скуп�тина Оп�тине Бачка Паланка на 
својој 39. седници, на наставку одржа-
ном 31. маја 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности директора 

Установе "Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка" Бачка 

Паланка

I

БРАНКА ГАЈИЋ, дипломирани 
педагог из Бачке Паланке, разре�ава се 
дужности директора Установе "Центар 
за социјални рад Оп�тине Бачка Палан-
ка" Бачка Паланка, због истека мандата.

II

Ово ре�ење објавити у "Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-30/2011 
31. мај  2011. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Председник 
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

100
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије", број 129/07�, 
члана 124. Закона о социјалној за�тити 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 24/2011�, члана 38. тачка 9. Стату-
та Оп�тине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Оп�тине Бачка Паланка", број 
17/2008 и 2/2010� и члана 6. Одлуке о 
оснивању Установе "Центар за социјал-
ни рад Оп�тине Бачка Паланка" – Бачка 
Паланка услед одвајања ("Службени лист 
Оп�тине Бачка Паланка", број 9/2006, 
14/2006 и 11/2011�, Скуп�тина Оп�тине 
Бачка Паланка на својој 39. седници, на 
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наставку одржаном 31. маја 2011. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора 

Установе "Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка" Бачка 

Паланка

I

БРАНКА ГАЈИЋ, дипломирани пе-
дагог из Бачке Паланке, именује се за ди-
ректора Установе "Центар за социјални 
рад Оп�тине Бачка Паланка" Бачка Па-
ланка, на период од 4 године.

II

Ово ре�ење објавити у "Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-31/2011                              
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

101
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07�,  
члана 134. Закона о здравственој за�ти-
ти ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 107/2005, 72/2009, 88/2010,  
и 99/2010� и члана 38. тачка 9. Стату-
та Оп�тине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Оп�тине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010�, Скуп�тина Оп�тине 
Бачка Паланка, на својој 39. седници, на 
наставку одржаном 31. маја 2011. године, 
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, разре�ава се дужности 
вр�иоца дужности директора Дома здра-
вља  "Др Младен Стојановић" Бачка Па-
ланка, због истека периода од 6 месеци.

II

Ово ре�ење објавити у "Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-32/2011                      
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

102
На основу члана 32. тачка 9.  Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07�,  
члана 134. Закона о здравственој за�ти-
ти ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 107/2005, 72/2009, 88/2010 
и 99/2010� и члана 38. тачка 9. Стату-
та Оп�тине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Оп�тине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010�, Скуп�тина Оп�тине 
Бачка Паланка, на својој 39. седници, на 
наставку одржаном 31. маја 2011. године, 
донела је 
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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 вр�иоца 
дужности директора Дома здравља "Др 
Младен Стојановић" Бачка Паланка, на  
период од 6 месеци.

II

Ово ре�ење објавити у "Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-33/2011                                        
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

103
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локaлној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07� и 
члана 38. тачка 9. Статута Оп�тине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Оп�тине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010�, 
Скуп�тина Оп�тине Бачка Паланка, на 
својој 39. седници, на наставку одржа-
ном 31. маја 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Надзорног одбора 
Јавног предузећа Спортско-

рекреациони центар "Тиквара" у 
Бачкој Паланци

I

Разре�ава се БОЈАНА МИЉЕ-
ВИЋ, дужности председника Надзор-
ног одбора Јавног предузећа Спортско-
рекреациони центар "Тиквара" у Бачкој 
Паланци, из реда представника локалне 
самоуправе.

II

Именује се СТОЈАН ЛАУШЕВ, за  
председника Надзорног одбора Јавног  
предузећа Спортско-рекреациони цен-
тар "Тиквара" у Бачкој Паланци, из реда 
представника локалне самоуправе.

III

Ово ре�ење објавити у "Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-22/2011                    
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

104
На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљи�ту ("Службени 
гласник Републике Србије" број 62/2006, 
65/2008-др закон и 41/2009� и члана 
38. и 108. Статута Оп�тине Бачка 
Паланка ("Службени лист Оп�тине 
Бачка Паланка", број 17/2008 и 2/2010�,  
Скуп�тина Оп�тине Бачка Паланка на 
својој 39. седници, на наставку одржаном 
31. маја 2011. године, донела је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању члана 

Комисије за комасацију к.о. 
Деспотово

I

Разре�ава се МАРИНКА ГАЈИ-
ЧИЋ, дипломирани инжењер агроно-
мије, представник учесника комасације, 
дужности члана Комисије за комасацију 
к.о. Деспотово. 

II

Именује се ГОРАН МИРКОВИЋ, 
пољопривредни техничар, представник 
учесника комасације, за члана Комисије 
за комасацију к.о. Деспотово. 

III

�во ре�ење објавити у "Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-23/2011                  
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скуп�тине оп�тине,
Мирослав Родић, с.р.

105
На основу члана 66. тачка 8. и чла-

на 109. став 2. Статута Оп�тине Бачка 
Паланка („Службени лист Оп�тине Ба-
чка Паланка“, број 17/2008 и 2/2010�, 
Оп�тинско веће Оп�тине Бачка Палан-
ка на својој 73. седници, одржаној 31. 
маја 2011. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на 

Правилник о систематизацији 
радних места у Народној 

библиотеци „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о систематизацији радних места у На-
родној библиотеци „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка, који је донео директор 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“, 
Бачка Паланка, под бројем 480/031, дана 
25.05.2010 године.

II

Ово ре�ење објавити у „Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-6/2011
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик 
председника оп�тине,

Зоран Јовичин, с.р.

106
На основу члана 66. тачка 11. Ста-

тута Оп�тине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Оп�тине 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 уче�ћа ко-
рисника и његових сродника у тро�кови-
ма помоћи у кући и кућне неге („Служ-
бени лист Оп�тине Бачка Паланка“ број 
14/2009�, Оп�тинско веће Оп�тине Ба-
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чка Паланка на својој 73. седници, одр-
жаној 31. маја 2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању цене часа услуге 

помоћи у кући и кућне неге

I

Овим ре�ењем утврђује се цена 
часа услуге помоћи у кући у износу од 
222,00 динара и цена часа услуге кућне 
неге у износу 275,00 динара.

II

Корекција цена вр�иће се на пред-
лог Управног одбора Геронтоло�ког цен-
тра, а у складу са кретањем цена тро�ко-
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 уче�ћа корисника и његових 
сродника у тро�ковима помоћи у кући и 
кућне неге.

III

Ово ре�ење објавити у „Службе-
ном листу Оп�тине Бачка Паланка“.

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-60/2011
31. мај 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника оп�тине, 

Зоран Јовичин, с.р.

107
На основу члана 21. Закона о јавним 

службама ("Службени гласник РС" број 

42/91, 71/94 и 79/05�, члана 8. Одлуке о 
основању установе Центар за социјални 
рад Оп�тине Бачка Паланка – Бачка Па-
ланка услед одвајања ("Службени лист 
Оп�тине Бачка Паланка" бр. 9/2006 и 
14/2006� и члана 6. и члана 32. Статута 
Центра за социјални рад Оп�тине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Оп�тине 
Бачка Паланка" број 16/2006 �, Управни 
одбор Центра за социјални рад Оп�тине 
Бачка Паланка, дана 30.11.2010. године  
доноси: 

О Д Л У К У
о измени Статута Центра за 

социјални рад Општине Бачка 
Паланка

Члан 1. 

Mења се чл. 5. ст. 3. Статута Цен-
тра за социјални рад Оп�тине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Оп�тине Бачка 
Паланка" број 16/2006 - у даљем тексту: 
Статут� и гласи: 

"Седи�те установе је у Бачкој Па-
ланци, Ул. Југословенске армије бр. 23." 

Члан 2. 

Мења се члан 13. Статута и гласи: 
"Шифра делатности Центра је: 

88.99 – остала непоменута социјална 
за�тита без сме�таја." 

Члан 3. 

Мења се назив поглавља VII и гла-
си: 

"Стручна и саветодавна тела Цен-
тра" 

Члан 4. 

Мења се члан 38. Статута и гласи:                                         
"У циљу повезивања и интегрисања 

различитих организационих делова, пра-
вовременог обаве�тавања и координа-
ције између појединца и организационих 
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јединица у вр�ењу јавних овла�ћења, у 
Центру се образују стална и повремена 
стручна и саветодавна тела."

Члан 5. 

Мења се члан 39. Статута и гласи: 
"Стална тела Центра су: колегијум 

руководилаца, колегијум службе и стал-
на комисија Центра. 

Повремена тела су стручни тимо-
ви."

Члан 6. 

Мења се члан 40. Статута и гласи : 
"Колегијум руководилаца је саве-

тодавно тело директора у коме учествују 
руководиоци организационих јединица. 

Рад колегијума руководилаца се 
ближе регули�е актом о унутра�њој ор-
ганизацији и систематизацији."

Члан 7. 

Мења се члан 41. Статута и гласи : 
"Колегијум службе је стручно те-

ло у чијем раду учествују: руководилац 
службе, супервизор и водитељи случаја. 

Рад колегијума службе се ближе 
регули�е актом о унитра�њој организа-
цији и систематизацији."

Члан 8. 

Мења се члан 42. Статута и гласи: 
"Стална комисија Центра формира 

се у складу са законом ради извр�ења 
пописа и процене имовине малолетних и 
пунолетних �тићеника."

Члан 9. 

Мења се члан 43. Статута и гласи : 
"Стручни тим је стручно тело у 

чијем саставу учествује супервизор, во-
дитељ случаја и стручњаци посебних 
специјалности из или изван Центра, од-

носно из дриугих установа и организа-
ција. 

Рад стручног тима се ближе регули-
�е актом о унутра�њој организацији и 
систематизацији." 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној 
табли Центра, а по добијању сагласности 
Скуп�тине Оп�тине Бачка Паланка . 

Република Србија 
АП Војводина 
Центар за социјални рад
Оп�тине Бачка Паланка 
Управни одбор 
Број: 08-031-4-8/2010
30.11.2010. године 
Бачка Паланка 

Председник
Управног одбора 

Мило� Зоњић, с.р.
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