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На основу члана 46. Закона о  локал-

ним изборима ("Службени гласник Репу-
блике Србије", број 129/2007 и 34/2010 – 
Одлука УС), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на 40. седници, одржаној 29. 
јуна 2011. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о утврђивању престанка мандата 

одборника Скупштине
Општине Бачка Паланка 

I 

Утврђује се престанак мандата 
одборника Скупштине Општине Бачка 
Паланка, СЛОБОДАНУ РОДИЋУ из Ба-
чке Паланке, са Изборне листе "Српска 
радикална странка - Томислав Николић", 
пре истека времена на које је изабран, 
због подношења  усмене оставке на ман-
дат одборника, дана 29. јуна 2011. годи-
не, на 40. седници Скупштине Општине 
Бачка Паланка. 

II

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење решења 
је члан 46. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник Републике Србије", 

број 129/2007 и 34/2010 – Одлука УС), 
којим је регулисано да одборнику прес-
таје мандат пре истека времена на које је 
изабран подношењем оставке.

Такође чланом 46. Закона о локал-
ним изборима је регулисано да о оставци 
коју је одборник поднео усмено на седни-
ци, скупштина одлучује без одлагања  на 
истој седници и утврђује да је одборнику 
престао мандат, те је из наведених раз-
лога потребно да Скупштина донесе ре-
шење о престанку мандата за одборника 
Слободана Родића, који је дана 29. јуна 
2011. године, на 40. седници Скупштине 
Општине Бачка Паланка, поднео усмену 
оставку на мандат одборника у Скупш-
тини Општине Бачка Паланка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог решења може се поднети жал-
ба Управном суду у Београду у року од 
48 часова од дана доношења решења 
Скупштине Општине Бачка Паланка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-47/2011
29. јуна 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав  Родић, с.р.

SLU@BENI LIST
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На основу члана 14. и члана 20. 

тачка 38. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007) и члана 20. став 1. тачка 
38., члана 38. став 1. тачка 19. и члана 66. 
тачка 1. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на Општине Бачка Паланка на својој 40. 
седници, одржаној 29. јуна 2011. године, 
донела је    

О  Д  Л  У  К  У
о грбу Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се облик и 
садржај грба Општине Бачка Паланка и 
начин његове употребе.

Члан 2.

Основни грб Општине Бачка Па-
ланка је у облику раскољеног тро-
угластог штита. Десно, на плавом пољу, 
пропети сребрни коњ придржава златну 
жетелачку косу, у подножју три сребрне 
таласасте греде. Лево, на црвеном пољу 
је златни палисадни бедем са плетером, 
надвишен са три укрштена златна класа 
жита, са златним раоником испод и са 
сребрном бордуром на којој је распо-
ређено седам златних дуката.

Грб општине Бачка Паланка се ко-
ристи у три нивоа: основни, средњи и ве-
лики.

Основни грб садржи елементе са 
три печата из 19. века који су предста-
вљали три насељена места која су се 
касније ујединила под именом Бачка Па-
ланка. Тако је са печата Старе Паланке 
преузето класје жита и раоник, са печата 
Нове Паланке таласасте греде као сим-
бол Дунава који је на грбу представљен 

и доминантним плавим пољем, а са пе-
чата Немачке Паланке жетелачка коса. 
Палисадни бедем са плетером подсећа да 
је Бачка Паланка добила име по средњо-
вековном дрвеном утврђењу - паланци. 
Истовремено овај елемент грба, својим 
сликовним мотивом плетења предста-
вља мултикултурни склад и јединство 
у различитости житеља Бачке Паланке. 
Пропети бели коњ - липицанер означава 
ергелу у Карађорђеву као једну од рет-
ких преосталих у свету које узгајају ову 
елитну расу коња. Црвена боја на грбу 
је симбол виталности бачкопаланачке 
привреде, чији је просперитет приказан 
златним дукатима.

Средњи грб Општине Бачка Па-
ланка чини основни грб надвишен злат-
ном бедемском круном са три видљива 
мерлона и украшен лентом са именом 
Бачке Паланке и годином њеног најста-
ријег писаног помена.

Велики грб има у средишту ос-
новни грб надвишен златном бедемском 
круном са три видљива мерлона, а чу-
вају га два на узлет спремна лабуда, као 
симболи језера Тикваре, који придржа-
вају српски стег на десној, односно стег 
Општине Бачка Паланка на левој страни. 
Чувари грба стоје на травнатом поста-
менту који је украшен лентом са именом 
Бачке Паланке и годином њеног најста-
ријег писаног помена.

Члан 3.

Грбом се представља Општина Ба-
чка Паланка.

Члан 4.

Грб се употребљава у складу са од-
редбама ове одлуке, на начин којим се не 
нарушавају углед и достојанство Општи-
не Бачка Паланка.
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Члан 5.

Грб се може употребљавати само 
у облику и садржини који су утврђени 
овом одлуком.

Члан 6.

Грб Општине Бачка Паланка упо-
требљава се:

• у службеним просторијама органа 
Општине Бачка Паланка

• приликом обележавања празника 
Општине Бачке Паланке и других 
значајнијих датума и јубилеја

• на званичним исправама запосле-
них у органима Општине Бачка 
Паланка

• на дипломама, повељама, плаке-
тама, меморандумима, позивни-
цама, визит картама и сличним 
штампаним материјалима које ко-
ристи председник Општине Бачка 
Паланка и функционери које бира, 
именује и поставља Скупштина 
општине и Председник општине

• на „Службеном листу Општине 
Бачка Паланка“

• у натписима на улазу на терито-
рију Општине Бачка Паланка

Члан 7 .

Грб Општине Бачка Паланка може 
се употребљавати:

• приликом међународних сусре-
та, такмичења и других скупова, 
прослава и других јавних мани-
фестација и свечаности које ор-
ганизују или на којим учествују 
Општина Бачка Паланка и њени 
органи, ако је то у складу са пра-
вилима и праксом одржавања так-
вих манифестација и скупова.

• на публикацијама које издају пре-
дузећа, установе, организације и 
физичка лица у туристичке, про-
пагандне, рекламне и друге сли-
чне сврхе.

• грб Општине Бачка Паланка могу 
употребљавати јавна предузећа, 
установе, месне заједнице и орга-
низације чији је оснивач Општина 
Бачка Паланка, као и други обли-
ци организовања.

Члан 8.   

О спровођењу ове Одлуке стараће 
се Одељење за општу управу и заједнич-
ке послове.

Члан 9.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о амблему Опш-
тине и начину његове употребе („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
5/96).

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-73/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

117
На основу члана 96. и 97. Закона 

о планирању и изградњи („Службени 
глас-ник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправ-
ка и 24/11), члана 11. Одлуке о грађе-
винском земљишту ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" бр. 5/10, 19/10 
и 28/10) и члана 38. тачка 6. и 14. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", 17/08 и 
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2/10) Скупштина Општине Бачка Паланка на својој 40. седници, одржаној 29. јуна 2011. 
године доноси

П Р О Г Р А М
 отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у Општини Бачка 

Паланка за 2011. годину

Члан 1.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" бр.15/07) - локалитет блок 20 јужна радна зона насељ  
Челарево, у К.О. Челарево.

број листа не-
покретности (посе-
довни лист или из-
вод из земљишних 

књига)

број пар-
целе

површина пар-
целе
/м2/

уређеност грађевин-
ског земљишта намена парцеле

894 2818/10 1502 уређено производне активности

894 2818/11 1501 уређено производне активности

894 1/3 3hа14а35m2 Њива друге класе производне активности

„Титулар на наведеној парцели под редним бројем 3 је Општина Бачка Паланка. 
Парцела се налази у градском грађевинском подручју у улици Словачкој, к.о. Челарево“.

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се даје у закуп на период од 40 година 
ради изградње објеката у складу са планским документом.

Члан 2.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр.15/07) - локалитет блок 9, ул. Јанка Чмелика, 
Челарево, КО Челарево.

број листа непокрет-
ности

(поседовни лист или 
извод из земљишних 

књига)

број парцеле површина парцеле
/м2/

уређеност грађевин-
ског земљишта намена парцеле

894 175 425 уређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради изградње објеката у 
складу са планским документом.

Члан 3.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Гајдобра ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" бр.13/08) - локалитет блок 10 ул. Генерала Братића, 
Гајдобра, К.О. Гајдобра.
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број листа непокрет-
ности

(поседовни лист или 
извод из земљишних 

књига)

број парцеле површина парцеле
/м2/

уређеност грађевин-
ског земљишта намена парцеле

550 363 578 уређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради изградње објеката у 
складу са планским документом.

Члан 4. 

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или при-
купљањем понуда јавним огласом ради изгрдње утрврђује се у висини тржишне вред-
ности грађевинске парцеле увећане за износ средстава уложених у припрему земљишта.

Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује организација овлашћена за 
процену непокретности за сваку грађевинску парцелу која се отуђује, односно даје у 
закуп.

Почетни износ закупнине одређује се као 1,5 % почетне вредности за отуђење 
грађевинског земљишта за сваку годину трајања закупа.

Највећа цена или највиши износ  закупнине за грaђевинско земљиште не може се 
накнадно умањивати.

Члан 5.

По захтеву заинтересованог лица, уколико су испуњени услови прописани Законом 
о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту, грађевинско земљиште у 
јавној својини Општине Бачка Паланка, отуђује се путем непосредне погодбе у случаје-
вима прописаним чланом 96. став 9. Закона.

Члан 6.

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-463-28/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

тута Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина Општи-
не Бачка Паланка на својој 40. седници, 
одржаној 29. јуна 2011. године, донела је 

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке 

о Програму припремања 
грађевинског земљишта, путне 

привреде, јавних функција и 
опремања грађевинског земљишта 

за 2011. годину

Члан 1.

У члану 4. став 1. и 2. Одлуке о 
Програму припремања грађевинског 
земљишта, путне привреде, јавних функ-
ција и опремања грађевинског земљишта 
за 2011. годину ( "Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", број 28/2010), мењају 
се и гласе:

"За остваривање Програма плани-
рају се средства из буџета општине у ви-
сини од 203.614.997,00 динара и то пре-
ма изворима прихода:

1.
Специјализоване услуге 
одржавање путне при-
вреде

45.965.000,00

2. Специјализоване услуге 
комуналне потрошње 43.120.016,00

3. Капитално улагање путне 
привреде 32.363.640,00

4. Развој града (урбанизам и 
уређење земљишта) 57.270.344,00

5. Трошкови реализације 
програма 14.645.832,00

6. Средства по завршном 
рачуну за 2010.годину 10.250.165,00

7. Укупно: 203.614.997,00

Средства из става 1. овог члана рас-
поређују се на:

1. Припремање и опремање 
грађевинског земљишта 62.120.864,00

2. Путна привреда 83.728.285,00
3. Јавне функције 43.120.016,00

5. Трошкови реализације 
програма 14.645.832,00

7. Укупно: 203.614.997,00

Члан 2.

У табеларном делу Програма у 
табели А. "Приходи" иза тачке 5. до-
даје се тачка 6. "Средства по завршном 
рачуну за 2010.годину" у износу од 
10.250.165,00 динара, тако да је укупни 
износ 203.614.997,00 динара.

У табели Б. "Расходи" тачка 1. 
износ од 60.505.500,00 замењује се 
износом 62.120.864,00 у тачки 2. из-
нос од 82.346.000,00 замењује се из-
носом 83.728.285,00 у тачки 3. износ 
43.367.500,00 замењује се износом 
43.120.016,00 тако да се укупни из-
нос 200.864.832 замењује износом 
203.614.997,00.

У делу "Припремање и опре-
мање грађевинског земљишта" износ 
од 60.505.500,00 замењује се износом 
62.120.864,00.

У тачки 1.1. "Урбанизам" износ 
од 20.012.000,00 замењује се износом 
18.812.000,00.

У тачки 1.1.1 "Урбанизам - планска 
докуменатација" износ од 20.012.000,00 
замењује се износом 18.812.000,00.

Иза тачке 1.1.1.11. додају се тачка:
1.1.1.12. "Пренете обавезе из 2010.

године - ППО Бачка Паланка
У тачки 1.2 "Пројектно техничка 

документација" износ од 11.350.000,00 
замењује се износом 17.716.520,00.

Додаје се тачка 1.2.4. која гласи 
:"Пројектно техничка документација из 
2010. године".

Додаје се тачка 1.2.5. која гласи: 
"Пренете обавезе из 2010.године"
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У тачки 1.4. "Инжињерски радови" 
износ од 4.000.000,00 замењује се изно-
сом од 3.250.000,00.

У тачки 1.5. "Трошкови приба-
вљања услова и сагласности и јавне на-
бавке" износ од 4.000.000,00 замењује се 
износом од 3.743.879,00.

У тачки 1.6. "Премер и приба-
вљање грађевинског земљишта" износ 
од 10.000.000,00 замењује се износом од 
6.000.000,00.

У тачки 1.7. "Опремање грађевин-
ског земљишта" износ од 5.143.500,00 за-
мењује се износом од 10.598.465,00.

У тачки 1.8. "Магистрално опре-
мање" износ од 5.000.000,00 замењује се 
износом од 1.000.000,00.

У делу "Путна привреда" износ 
од 82.346.000,00 замењује се износом 
83.728.285,00.

У тачки 2.1. "Редовно одржавање" 
износ од 50.160.000,00 замењује се изно-
сом 46.942.454,00.

Додаје се тачка 2.1.9. која гласи: 
"пренете обавезе из 2010.године - са-
обраћајна ограда на Дунаву".

У тачки 2.2. "Капитална улагања у 
путну привреду" износ од 32.186.000,00 
замењује се износом 36.785.831,00.

У тачки 2.2.3 "Изградња и модер-
низација путева брише се износ".

Додаје се тачка 2.2.4. која гласи 
"Пренете обавезе из 2010. године"

У делу "Јавне функције" износ од 
43.367.500,00 замењује се износом од 
43.120.016,00.

У тачки 3.1.мења се и гласи "Јавна 
расвета и анализа воде из 2010. године" а 
износ од 30.950.000,00 замењује се изно-
сом 30.702.516,00.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-49/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

119
На основу члана 32. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007) и чла-
на 38. Статута Општине Бачка Паланка 
(''Службени лист Општине Бачка Палан-
ка'', број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 40. 
седници, одржаној 29. јуна 2011. године, 
донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о 
условима за држање и заштиту

домаћих и егзотичних животиња

Члан 1.

У Одлуци о условима за држање 
и заштиту домаћих и егзотичних живо-
тиња (''Службени лист Општине Бачка 
Паланка'', број 2/2009) члан 16. мења се 
и гласи: 

''Кунићи могу да се држе у еко-
номским објектима, као и у економском 
делу парцеле индивидуалне стамбене из-
градње у ограђеном простору или кавезу. 

Економски и помоћни објекат или 
просторија, ограђен простор или кавез за 
држање кунића, морају да буду изграђе-
ни од чврстог материјала који се може 
лако чистити и дезинфиковати. 

Економски и помоћни објекти или 
просторије у којима се држе кунићи мо-
рају бити удаљени најмање 15 метара од 
суседних стамбених објеката уколико су 
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затворени или најмање 25 метара уколи-
ко су отворени објекти.

У двориштима породично-стамбе-
них кућа са више станова и у двориштима 
са већим бројем породично-стамбених 
кућа једно домаћинство може да држи 
куниће у објектима који су удаљени од 
најближих стамбених објеката најмање 
10 метара и то до 15 животиња. Уколи-
ко држалац прибави сагласност осталих 
станара може да држи и већи број жи-
вотиња. Уколико објекат користи више 
корисника држалац кунића је дужан да 
прибави њихову сагласност.

Ђубришта за објекте из става 3. 
овог члана морају бити удаљена најмање 
25 метара од суседних стамбених објека-
та, чесми, бунара и других извора водос-
набдевања.''

Члан 2.

Члан 17. мења се и гласи: 

'' Перната живина може да се држи 
у економским објектима, као и у двориш-
тима индивидуалне изградње у ограђе-
ном простору или у кавезу. 

Економски и помоћни објекат или 
просторија, ограђен простор или кавез за 
држање пернате живине, морају да буду 
изграђени од чврстог материјала који се 
може лако чистити и дезинфиковати. 

Економски и помоћни објекти или 
просторије у којима се држи перната жи-
вина морају бити удаљени најмање 15 
метара од суседних стамбених објеката 
уколико су затворени или најмање 25 ме-
тара уколико су отворени објекти.

У двориштима породично-стамбе-
них кућа са више станова и у двориш-
тима са већим бројем породично-стам-
бених кућа једно домаћинство може да 
држи пернату живину у објектима који 
су удаљени од најближих стамбених 
објеката најмање 15 метара и то уколи-
ко држалац прибави сагласност осталих 
станара. Уколико објекат користи више 

корисника, држалац пернате живине је 
дужан да прибави њихову сагласност.

Ђубришта за објекте из става 3. 
овог члана морају бити удаљена најмање 
25 метара од суседних стамбених објека-
та, чесми, бунара и других извора водос-
набдевања.''

Члан 3.

Члан 21. мења се и гласи: 

''Објекти за држање животиња из 
члана 20. ове одлуке морају бити удаље-
ни од суседних стамбених објеката:

• за до 25 условних грла папкара 
или копитара најмање 15 метара 
уколико су затворени објекти или 
25 метара уколико су отворени 
објекти;

• за до 50 условних грла папкара 
или копитара најмање 40 метара 
уколико су затворени објекти или 
60 метара уколико су отворени 
објекти;

• за до 100 условних грла папкара 
или копитара најмање 50 метара 
уколико су затворени или 75 ме-
тара уколико су отворени објекти;

• за преко 100 условних грла папка-
ра или копитара најмање 150 ме-
тара;

Прихватни базени за осоку и ђу-
бриште, за објекте из става 1. овог члана 
морају бити удаљени најмање 25 метара 
од суседних стамбених објеката.''

Члан 4.

У члану 30. став 4. се брише.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Општине Бачка Паланка''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-501-46/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

120
На основу члана 92. став 2, члана 

93. став 4, члана 96. и 97. Закона о пла-
нирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 72/09, 81/09 и 24/11), члана 20. 
тачка 8. и члана 32. тачка 14. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гла-
сник РС", број 129/07) и члана 38. тачка 
6. и 14. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 17/08 и 2/10), Скупштина 
Општине Бачка Паланка, на 40. седници, 
одржаној 29. јуна 2011. године, донела је

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

грађевинском земљишту

Члан 1.

У Одлуци о грађевинском зем-
љишту („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 5/2010, 19/2010 и 28/2010) 
у члану 12. став 3. мења се и гласи:

„Изузетно, грађевинско земљиште 
може се отуђити или дати у закуп по це-
ни односно закупнини која је мања од 
тржишне цене, односно закупнине или 
отуђити или дати у закуп без накнаде у 
складу са прописима Владе Републике 
Србије, у случајевима:

1. претходно прибављене саглас-
ности Владе Републике Србије,

2. испуњења уговорних обавеза 
насталих до дана ступања на снагу Зако-

на о планирању и изградњи, по основу 
уговора у коме је Република Србија једна 
од уговорних страна, 

3. располагања између власника 
грађевинског земљишта у јавној своји-
ни.“

Иза става 4. додају се нови ставови 
5, 6. и 7. који гласе:

„У случају давања концесије или 
поверавања комуналне делатности у 
складу са посебним законима, грађевин-
ско земљиште се може дати у закуп без 
накнаде, на временски период предвиђен 
уговором о концесији на који се даје у 
дужини трајања концесије, односно на 
временски период на који је поверено 
обављање комуналне делатности.

Ради остваривања приватно – ја-
вног партнерства, неизграђено грађевин-
ско земљиште у јавној својини Општине 
може се уносити као оснивачки улог у 
привредна друштва, а Општина може са 
физичким или правним лицем закључи-
ти и уговор о заједничкој изградњи јед-
ног или више објеката, у складу са про-
писима Владе Р Србије.

Неизграђено грађевинско зем-
љиште у јавној својини Општине може 
се уносити као оснивачки улог у јавно 
предузеће, у складу са прописима Владе 
Републике Србије.“

Досадашњи став 4. постаје став 8.

Члан 2. 

У члану 18. став 2. брише се.

Члан 3.

У члану 19. став 1. реч „правоснаж-
ности“ замењује се речју „коначности“.

Члан 4.

У члану 53. став 1. мења се и гласи:
„Ако се промени власник обје-

кта, односно посебног (физичког) дела 
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објекта који је изграђен или се гради на 
грађевинском земљишту у јавној своји-
ни које се користи по основу уговора о 
закупу закљученим у складу са законом, 
закуподавац ће, на захтев новог власни-
ка, изменити уговор о закупу тако што 
ће на место, односно поред дотадашњег 
закупца ступити нови власник објекта, 
односно посебног дела објекта.“

После става 3. додају се нови ставо-
ви 4, 5 и 6. који гласе:

„По упису права својине на објек-
ту који је изграђен или легализован на 
грађевинском земљишту које се користи 
по основу уговора о закупу закљученог 
у складу са законом, на захтев закупца, 
закуподавац и закупац закључују уговор 
о раскиду уговора о закупу и евентуал-
но други уговор у складу са прописима, 
којим ће се регулисати начин и услови 
измирења, односно испуњења уговорних 
обавеза из уговора о закупу.

Измирење преосталог дуга из уго-
вора о закупу врши се једнократном ис-
платом до износа тржишне вредности 
грађевинског земљишта. Уколико ис-
плаћен износ закупнине представља из-
нос тржишне вредности земљишта, заку-
пац се може ослободити плаћања преос-
талог износа уговорене закупнине.

Председник Општине доноси ре-
шење о престанку закупа на грађевин-
ском земљишту, а Дирекција закљу-
чује уговор о раскиду уговора о закупу 
и евентуално други уговор у складу са 
прописима којим се регулише начин из-
мирења других обавеза  преузетих угово-
ром о закупу.“

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-50/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

121
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од 
општег интереса ("Службени гласник Ре-
публике Србије", број 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2005) и члана 38. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина Општи-
не Бачка Паланка на својој 40. седници, 
одржаној 29. јуна 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

ребаланс Програма пословања 
Јавног комуналног предузећа 

"Комуналпројект" Бачка Паланка 
за 2011. годину

I

Даје се сагласност на ребаланс Про-
грама пословања Јавног комуналног пре-
дузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка 
за 2011. годину, који је донео Управни 
одбор ЈКП "Комуналпројект" Бачка Па-
ланка на 32. седници, одржаној 8. јуна 
2011. године, број 01-39/32/2-2011.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-4-41/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

122
На основу члана 32. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 129/07) и чла-
на 38. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 17/2008 и 2/2010) и члана 2. и 4. 
Одлуке о оснивању Савета за међунаци-
оналне односе Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 24/2008), Скупштина Општи-
не Бачка Паланка на својој 40. седници, 
одржаној 29. јуна 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору председника, 

заменика председника и чланова 
Савета за међунационалне односе 

Општине  Бачка Паланка

I

Разрешавају се дужности пред-
седника, заменика председника и чла-
нова Савета за међунационалне односе 
Општине  Бачка Паланка, и то:

1. ШТЕФАН СЕЧ, дужности пред-
седника, 
2. ВЛАДИМИР ЧИКОШ, дуж-
ности заменика председника,
3. СТЕВО ЈОВАНОВИЋ, дуж-
ности члана
4. ЈОВАН ТОМА, дужности 
члана

5. ЈАН СЕЧ, дужности члана
6. САМО ЖЈАК, дужности члана
7. МИЛОШ ЗОЊИЋ, дужности 
члана.

II

У Савет за међунационалне односе 
Општине  Бачка Паланка бирају се:

1. ВОЈИН ГАЈДОБРАНСКИ, за 
председника 
2. ДАРКО БАЛИНОВИЋ, за за-
меника председника
3. ЈЕЛЕНА САЛАЈИ, за члана
4. ВЕЛИНКА ЗАРУПСКИ, за 
члана
1. ВЛАСТА ШУСТЕР, за члана 
2. ВЛАДИМИР БОДОР, за  члана
3. ФРАЊО ЛОВРЕНЧИЋ, за 
члана.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-48/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

123
На основу члана 52. Закона о пла-

нирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 
и 24/2011) 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 40. седници, одржаној 29. 
јуна 2011. године, донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
о разрешењу дужности 

председника и чланова Комисије 
за планове Скупштине општине 

Бачка Паланка 

I 

Разрешавају се дужности пред-
седника и чланова Комисије за планове 
Скупштине Општине Бачка Паланка, 
због истека мандата, и то:

1. МИЛАН РАДОВИЋ, дужности 
председника
2. ВЛАДО ДРАГИЧЕВИЋ, дуж-
ности члана
3. БРАНИСЛАВ ЈОВИЋ, дуж-
ности члана
4. МИРОСЛАВ БАЈАЦ, дужности 
члана
5. ЈАСМИНА БОБИЋ, дужности 
члана, ЈП за просторно и урба-
нистичко планирање и заштиту 
соменика културе "Урбанизам" 
- Сомбор
6. СОФИЈА ШУМАРУНА, 
дужности члана, Покрајински 
секретаријат за урбанизам, гра-
дитељство и заштиту животне 
средине - Нови Сад

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-49/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

124
На основу члана 52. Закона о пла-

нирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 
и 24/2011 ) 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 40. седници, одржаној 29. 
јуна 2011. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
о именовању председника и 

чланова Комисије за планове 
Скупштине Општине Бачка 

Паланка 

I 

У Комисију за планове Скупштине 
Општине Бачка Паланка за председника 
и чланове Комисије, именују се:

1. ВЕСНА БАЧКО, дипл. ин-
жењер архитектуре, за председ-
ника
2. ИВА НИКОЛАШЕВИЋ, дипл. 
инжењер архитектуре, за члана
3. МИЛАН ШКРБИЋ, дипл. ин-
жењер грађевинарства, за члана
4. РАДОСЛАВ КАРАНОВИЋ, 
дипл. инжењер архитектуре, за 
члана
5. ЈАСМИНА БОБИЋ, дипл. 
инжењер архитектуре, за члана, 
ЈП за просторно и урбанистичко 
планирање и заштиту споменика 
културе "Урбанизам" -  Сомбор
6. СОФИЈА ШУМАРУНА, дипл. 
инжењер архитектуре, за члана, 
Покрајински секретаријат за ур-
банизам, градитељство и заштиту 
животне средине - Нови Сад
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II 

Комисија за планове се именује 
ради обављања стручних послова у 
поступку израде и спровођења план-
ских докумената, као и давања стручног 
мишљења по захтеву надлежних органа.

III

Административне, стручне и тех-
ничке послове за потребе Комисије за 
планове обављаће Општинска управа 
Општине Бачка Паланка.

IV

Комисија се именује на период од 
4 године.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-50/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

125
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/08 и 2/10), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 40. седници, одржаној 
дана 29. јуна 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора ШОМО “Стеван 
Христић“ у Бачкој Паланци

I

Разрешава се, БИЉАНА ШИЈА-
КОВ, изабрана из реда родитеља, дуж-
ности члана Школског одбора ШОМО 
“Стеван Христић“ у Бачкој Паланци.

II

Именује се, МАРИЈАНА ГЛУВИЋ, 
изабрана из реда родитеља, за новог чла-
на Школског одбора ШОМО “Стеван 
Христић“ у Бачкој Паланци.

 III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-35/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

126
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, 
16/2006, 21/2008 и 24/2008) и члана 38. 
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тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка  
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка, на својој 40. 
седници, одржаној дана 29. јуна 2011. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности директора 

Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка  

I

НЕНАД ЛАЛИЋ, дипломирани ма-
шински инжењер из Новог Сада, разре-
шава се дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа "Комуналпројект" 
Бачка Паланка.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-45/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

127
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, 
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), Скупштина 
Општине Бачка Паланка, на својој 40. 
седници, одржаној дана 29. јуна 2011. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ 

Бачка Паланка  

I

МИЛАН ФОДОРА, дипломирани 
инжењер грађевине из Бачке Паланке, 
именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа "Ко-
муналпројект" Бачка Паланка, на период 
најдуже једну годину.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-46/2011
29. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

128
На основу чланa 66. тачка 8., чла-

на 78. став 2. и члана 109. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 17/2008 и 2/2010), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 75. се-
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дници, одржаној 28. јуна 2011. године, 
донело је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места Општинске управе Општине 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка, који је донео начелник 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, под бројем IV-110-7/2011, дана 24. 
јуна 2011. године.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-8/2011
28. јуна 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника Општине

Зоран Јовичин. с.р.

129
На основу чланова 66. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010), члана 33. став 1. Од-
луке о Месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 26/2008 и 2/2010), Општинско веће 

Општине Бачка Паланка на својој 75. се-
дници, одржаној 28. јуна 2011. године, 
донело је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку 

Месне заједнице „Челарево“ 
Челарево о финансирању једног 

запосленог средствима буџета 
Општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о фи-
нансирању једног запосленог средстви-
ма буџета Општине Бачка Паланка, коју 
је донео Савет Месне заједнице „Челаре-
во“ Челарево, на седници одржаној дана 
18.02.2011. године. 

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-19/2011 
28. јуна 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника Општине

Зоран Јовичин, с.р.

130
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 20. јуна 
2011. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова  

Комисије за процену штете 
од елементарних непогода на 

грађевинским објектима Општине 
Бачка Паланка

I 

Разрешава се, ПОПОВИЋ ВЕРИ-
ЦА, дужности члана Комисије за проце-
ну штете од елементарних непогода на 
грађевинским објектима Општине Бачка 
Паланка.

Именује се БАЋИНА ЗОРАН, за 
члана Комисије за процену штете од еле-
ментарних непогода на грађевинским 
објектима Општине Бачка Паланка.

II  

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-20-5/2011-5
20. јун 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.
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