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На основу члана 16. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 17/08 
и 2/10) и члана 7. Одлуке о Октобарској 
награди Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
4/98 и 4/02), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 42. седници, одржаној  
15. септембра 2011. године, донела је 

О Д Л У К У
о додели Октобарске награде 

Општине Бачка Паланка
за  2011. годину

Члан 1.

Октобарска награда Општине Ба-
чка Паланка за 2011. годину, додељује се:

I

1. Предузећу "DIV TRADES" Ба-
чка Паланка – за постигнуте резултате из 
области привреде.

Награда се додељује у виду плаке-
те.

II

2. СТЕВИЦИ ГАЈИЋУ из Бачке 
Паланке – за постигнуте резултате из об-
ласти пољопривреде.

Награда се додељује у виду златне 
значке.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                        
БАЧКА ПАЛАНКА                                                
Број: II-17-3/2011
15. септембар 2011. године                                                                                      
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

157
На основу члана 38. тачка 6. Ста-

тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/08 и 2/10) Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 42. седници, одржаној 
дана 15. септембра 2011. године, донела 
је 

О  Д  Л  У  К  У 
о проглашењу Ивана Ивановича 
Бисака из Калуша,Украјина, за 
почасног грађанина Општине 

Бачка Паланка 
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I 

ИВАН ИВАНОВИЧ БИСАК, из 
Калуша, Украјина, проглашава се за по-
часног грађанина Општине Бачка Палан-
ка.

II

Скупштина општине Бачка Палан-
ка проглашењем за почасног грађанина, 
изражава захвалност и признање Ивану 
Ивановичу Бисаку из Калуша, Украјина, 
за изузетне заслуге на јачању привред-
них, културних и других веза између гра-
дова Калуша и Бачке Паланке и успоста-
вљању пријатељства између Украјинског 
и Српског народа. 

III

Ову Одлуку објавити у «Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-107/2011
15. септембар 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р. 

158
На основу члана 32. тачка 6. и чла-

на 93. став 1. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Ср-
бије“ број 129/2007) и члана 38. тачка 6. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 42. седници, одр-
жаној 15. септембра 2011. године, донела 
је 

О Д Л У К У
о утврђивању промене назива дела 
улице Банатска у Бачкој Паланци

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се проме-
на назива дела улице Банатска у Бачкој 
Паланци, од улице Бранка Бајића до ули-
це Тополска, која се налази на катастар-
ским парцелама број 7266, 7267/2, 7235/4 
и 2511/3 к.о. Бачка Паланка - град и која 
гласи: 

„Трг Патријарха Павла“.

Члан 2. 

За спровођење ове одлуке заду-
жује се Републички геодетски завод – 
Служба за катастар непокретности Бачка 
Паланка и Месна заједница „Братство“ 
Бачка Паланка.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-015-2/2011
15. септембар 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

159
На основу  члана  32. тачка 6. и 

члана 93. став 1. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/2007) и члана 38. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
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ка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 42. се-
дници, одржаној 15. септембра 2011. го-
дине, донела је 

О Д Л У К У
о утврђивању промене назива 

улице у Гајдобри

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се проме-
на назива улице Петра Драпшина у Гај-
добри у улицу 

"Патријарха Павла“.

Члан 2. 

За спровођење ове одлуке заду-
жује се Републички геодетски завод – 
Служба за катастар непокретности Бачка 
Паланка и Месна заједница Гајдобра.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-015-3/2011
15. септембар 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

160  
На основу члана 29. и 39. Закона 

о туризму („Службени гласник Републи-
ке Србије“ број 36/09 и 88/10), члана 4. 
Закона о јавним службама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 42/91, 
71/94 и 79/05), члана 20. тачка 23 и чла-
на 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 129/07) и члана 20. и члана 38. Ста-
тута Oпштине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број  
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 42. седници, одр-
жаној дана 15. септембра 2011. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У
о оснивању Туристичке 
организације Општине 

Бачка Паланка

Члан 1.

Туристичка организација Општи-
не Бачка Паланка основана је Одлуком 
о оснивању Туристичке организације 
Oпштине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Oпштине Бачка Паланка“ број 
10/2006) од стране оснивача Општине 
Бачка Паланка.

Регистривана је у Трговинском су-
ду у Новом Саду у регистарском улошку  
број 5-356 дана 23.10.2006. године.

Матични број: 08863555.
Порески идентификациони број:  
104673952.

Члан 2.

Назив Туристичке организације 
је ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, (у 
даљем тексту: Туристичка организација).

Туристичка организација послује 
у складу са прописима о јавним служба-
ма и уписује се у одговарајући регистар.

Туристичка организација има ста-
тус правног лица са правима и обавезама 
утврђеним Законом и Статутом.

Седиште Туристичке организације 
је у Бачкој Паланци, Веселина Маслеше 
број 8.
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Члан 3.

Туристичка организација обавља 
послове:

1. Унапређења и промоције туризма 
јединице локалне самоуправе;

2. Подстицања програма изградње 
туристичке инфраструктуре и 
уређења простора;

3. Координирања активности и са-
радње између привредних и дру-
гих субјеката у туризму који не-
посредно и посредно делују на 
унапређењу и промоцији туризма;

4. Доноси годишњи програм и план 
промотивних активности у скла-
ду са Стратегијом промоције ту-
ризма, плановима и програмима 
ТОС-а;

5. Обезбеђивања информативно-
пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вреднос-
ти јединице локалне самоуправе  
(штампане публикације, аудио и 
видео промотивни материјал, ин-
тернет презентација, сувенире), а 
у сарадњи са надлежним органима 
и туристичке сигнализације за ту-
ристичка места;

6. Прикупљања и објављивања ин-
формација о целокупној туристич-
кој понуди на својој територији, 
као и друге активности значајне за 
туризам;

7. Организовања и учешћа у орга-
низацији туристичких, научних, 
стручних, спортских, културних и 
других скупова и манифестација;

8. Формирања туристичко-информа-
тивних центара (за прихват тури-
ста, пружање бесплатних инфор-
мација туристима, прикупљање 
података за потребе информисања 
туриста, упознавање туриста са 
квалитетом туристичке понуде, 
упознавање надлежних органа са 
притужбама туриста и др.);

9. Посредовања у пружању услуга у 
домаћој радиности;

10. Подстицања реализације програ-
ма изградње туристичке инфра-
структуре и уређења простора и

11. Друге активности у складу са ос-
нивачким актом и Статутом.

У циљу извршења послова из пре-
тходног става овог члана делатности Ту-
ристичке организације су:

84.13 - уређење пословања и 
допринос успешнијем пословању 
у области економије
58.19 - остала издавачка актив-
ност
55.20 - одмаралиште и слични 
објекти за краћи боравак
47.78 - остала трговина на мало 
новим производима у специјали-
зованим продавницама (продаја 
сувенира)
47.51 - трговина на мало тексти-
лом у специјализованим про-
давницама 
18.12 - остало штампање 
47.99 - остала трговина на мало 
изван продавница, тезги и пијаца
73.20 - истраживање тржишта и 
испитивање јавног мњења
82.30 - организовање сајмова и 
састанка

Члан 4.

Туристичка организација стиче 
средства за остваривање своје делат-
ности у складу са Законом и то:

1. из средстава буџета општине,
2. сопствене привредне делатности,
3. спонзорства и донација,
4. из других извора.

Члан 5.

Органи Туристичке организације 
су:
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1. Директор
2. Управни одбор
3. Надзорни одбор

Органе Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка именује и раз-
решава Скупштина општине Бачка Па-
ланка.

Члан 6.

Радом и пословањем Туристичке 
организације руководи директор.

Директор обавља послове утврђе-
не Законом и Статутом Туристичке орга-
низације.

Услови за радно место директо-
ра су: висока стручна спрема природног 
или друштвеног смера, најмање 3 године 
искуства.

Директор се именује на период од 
4 године уз могућност поновног имено-
вања.

Директор Туристичке организа-
ције именује се на основу јавног конкур-
са који расписује Управни одбор.

Јавни конкурс из претходног става 
расписује се најмање 60 дана пре истека 
мандата директора Туристичке организа-
ције.

Управни одбор је дужан да у року 
од 15 дана од дана завршетка јавног кон-
курса изврши избор кандидата и предлог 
достави Скупштини општине.

На основу предлога Управног од-
бора Скупштина општине именује ди-
ректора Туристичке организације.

Члан 7.

Ако Управни одбор не изврши из-
бор кандидата за директора Туристичке 
организације, односно, ако Скупштина 
општине не именује директора, у скла-
ду са одредбама ове одлуке, Скупштина 
општине ће именовати вршиоца дуж-
ности директора Туристичке организа-

ције на временски период до једне годи-
не.

Члан 8.

Директор Туристичке организа-
ције може бити разрешен и пре истека 
времена на које је именован.

Директор може бити разрешен у 
следећим случајевима:

1. ако постоје губици и инсолвент-
ност Туристичке организације

2. ако прекрши правила клаузуле 
конкуренције и правила посту-
пања у случају сукоба са интере-
сом Туристичке организације

3. због неспособности да организује 
и води пословање Туристичке ор-
ганизације и врши друге послове 
из свог делокруга

4. када својим несавесним или не-
правилним радом или прекора-
чењем овлашћења нанесе Ту-
ристичкој организацији штету у 
већем обиму, или ако је услед тога 
могла наступити таква штета

5. када Туристичка организација не 
извршава своје законске обавезе

6. у другим случајевима утврђеним 
законом.
Поступак и разрешење директора 

Туристичке организације покреће осни-
вач по својој иницијативи или на ини-
цијативу Управног одбора Туристичке 
организације.

О разрешењу директора Туристич-
ке организације одлучује Скупштина 
општине.

Члан 9.

Управни одбор Туристичке орга-
низације има председника и 4 члана који 
се именују на период од 4 године.

У Управни одбор председник и два 
члана именују се на предлог оснивача, а 
два члана именују се из реда запослених 
на предлог  већине запослених.
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Управни одбор врши послове 
утврђене Законом и Статутом Туристич-
ке организације Oпштине Бачка Паланка.

Члан 10.

Управни одбор Туристичке орга-
низације:

• доноси Статут Туристичке орга-
низације уз сагласност Скупшти-
не општине;

• доноси Акт о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних 
места уз сагласност Општинског 
већа Општине Бачка Паланка и 
друга нормативна акта од значаја 
за његов рад и рад Туристичке ор-
ганизације;

• одлучује о пословању Туристичке 
организације;

• усваја извештаје о пословању и  
завршни рачун;

• усваја годишњи програм рада Ту-
ристичке организације уз саглас-
ност Скупштине општине;

• утврђује програм туристичко ин-
формативно-пропагандне и про-
мотивне делатности;

• одлучује о коришћењу средстава у 
складу са Законом;

• даје предлог о статусним промена-
ма у складу са законом;

• даје смернице директору за оства-
ривање пословне политике;

• даје претходно одобрење о 
отуђењу основних средстава;

• подноси оснивачу иницијативу за 
разрешење директора пре истека 
мандата ако се стекну услови за 
то;

• расписује и спроводи конкурс за 
директора;

• врши и друге послове утврђене 
Законом, овом Одлуком и Стату-
том Туристичке организације.

Члан  11.

Надзорни одбор има три члана и 
именује се на приод од четири године.

Оснивач именује два члана Над-
зорног одбора, а једног члана бирају за-
послени у Туристичкој организацији.

Надзорни одбор:
• врши надзор над законитошћу ра-

да Туристичке организације;
• прегледа периодичне и годишње 

обрачуне и утврђује да ли су са-
чињени у складу са прописима;

• утврђује да ли се пословне књиге 
и друга документа воде уредно и у 
складу са прописима, може их да-
ти на вештачење;

• извештава о годишњим рачуно-
водстевним исказима и извештаји-
ма о пословању Туристичке орга-
низације који се подносе оснива-
чу;

• даје мишљење о предлозима за 
расподелу добити;

• разматра извештаје ревизора;
• обавља и друге послове утврђене 

законом, Одлуком о оснивању и 
Статутом.

Члан 12.

Статутом Туристичке организа-
ције ближе се уређује делокруг рада и 
унутрашња организација туристичке 
организације, надлежност органа, засту-
пање и представљање, права, обавезе и 
одговорности запослених, начин органи-
зовања послова и друга питања од зна-
чаја за послове Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка.

Члан 13.

Скупштина општине Бачка Палан-
ка даје сагласност на Статут Туристичке 
организације.

Општинско веће Општине Бачка 
Паланка даје сагласност на Правилник о 
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организацији и систематизацији радних 
места Туристичке организације.

Члан 14.

Обавезује се Туристичка органи-
зација Општине Бачка Паланка, да у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усагласи Статут, организацију и 
начин рада са овом Одлуком и законом.

Члан 15.

Управни одбор и Надзорни одбор 
и директор Туристичке организације  
именовани пре ступања на снагу ове Од-
луке обављаће послове из своје надлеж-
ности до истека мандата.

Члан 16.

Даном ступања на снагу ове Одлу-
ке престаје да важи Одлука о оснивању 
Туристичке организације Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 10/2006).

Члан 17.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-332-12/2011
15. септембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

161
На основу члана 81. Закона о кул-

тури ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 54/09), члана 4. и 13. Закона 
о јавним службама ("Службени гласник 

Републике Србије" број 42/91, 71/94 и 
79/05), члана 12. став 3. Закона о библи-
отечкој делатности ("Службени гласник 
Републике Србије" број 34/94 и 101/2005) 
и члана 38. и 109. Статута Општи-
не Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 
и 2/2010), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 42. седници, одржаној 
15. септембра 2011. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању  Народне библиотеке

"Вељко Петровић" 
у Бачкој Паланци

Члан 1. 

Народна библиотека "Вељко 
Петровић" у Бачкој Паланци (у даљем 
тексту: Библиотека) основна је Одлуком 
о оснивању Народне библиотеке "Вељко 
Петровић" у Бачкој Паланци ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 8/77, 
9/91 и 6/93) од стране оснивача Општине 
Бачка Паланка. 

Библиотека је регистрована у Ок-
ружном привредном суду у Новом Саду, 
у регистарском улошку бр. 1-909 дана 
16.12.1977. године. 

Матични број: 08115923.
Порески идентификациони број: 
100751644 .

Члан 2. 

Назив Библиотеке је: Народна 
библиотека "Вељко Петровић" у Бачкој 
Паланци. 

Седиште Библиотеке је у Бачкој 
Паланци, Трг братства и јединства број 
30. 

Члан 3. 

Библиотека има својство правног 
лица. 
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У правном промету са трећим ли-
цима Библиотека иступа у своје име и за 
свој рачун. 

Библиотека одговара за своје оба-
везе целокупном својом имовином којом 
располаже. 

Члан 4. 

Делатност Библиотеке је:
18.11 штампање новина,
18.12 остало штампање, 
18.14 књиговезачке и сродне 
услуге,
18.20 умножавање снимљени 
записа, 
47.61 трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама, 
58.11 издавање књига,
58.13 издавање новина,
58.14 издавање часописа и перио-
дичних издања,
58.19 остала издавачка делатност,
59.20 снимање звучних записа и 
снимање књига на тракама
63.11 обрада података, костинг и 
сл. 
74.30 превођење и услуге тумача,
82.19 фотокопирање, припремање 
докумената и друга специјализо-
вана канцеларијска подршка,
91.01 делатности библиотека и 
архива,
91.03 заштита и одржавање кул-
турних добара, културно исто-
ријских локација, зграда и слич-
них туристичких споменика.

Промена делатности Библиотеке 
врши се на начин предвиђен Статутом 
Библиотеке уз сагласност оснивача. 

Члан 5. 

Библиотека стиче средства за фи-
нансирање односно обављање своје де-
латности из следећих извора: 

• буџета Општине, 

• од донатора, 
• пружањем услуга које врши Биб-

лиотека,
• продајом производа на тржишту,
• од чланарине, 
• других извора, у складу са зако-

ном.

Члан 6. 

Права и обавезе оснивача су да: 
• доноси акт о оснивању и престан-

ку рада Библиотеке, 
• даје сагласност на Статут Библи-

отеке,
• даје сагласност на акт којим се 

утврђује број и структура запосле-
них,

• даје сагласност на програм рада 
Библиотеке, 

• разматра и усваја годишњи из-
вештај и друге извештаје о раду 
Библиотеке, 

• именује и разрешава Управни и 
Надзорни одбор Библиотеке, 

• именује и разрешава директора 
Библиотеке, 

• обезбеди средства за обављање 
делатности, 

• и друга права у складу са законом 
и актима оснивача. 

Члан 7.

Права и обавезе Библиотеке према 
оснивачу су: 

• да континиуирано, благовремено 
и квалитетно обављање делат-
ности из члана 4. ове Одлуке,

• да рационало користи финан-
сијска средства, 

• да сарађује са оснивачем у реша-
вању свих значајних питања од 
интереса за остваривање своје де-
латности, 

• да најмање једном годишње под-
несе извештај о свом раду и фи-
нансијском пословању, 
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• и друге обавезе у складу са зако-
ном и актима оснивача. 

Члан 8. 

Органи установе: 
1. Управни одбор, 
2. Надзорни одбор, 
3. Директор. 

Члан 9. 

Управни одбор именује и разре-
шава оснивач. 

Управни добор има председника и 
четири члана, од којих се председник и 
два члана именују на предлог оснивача, 
а два члана именују се из реда запосле-
них у Библиотеци на предлог репрезен-
тативног синдиката, односно на предлог 
већине запослених, уколико не постоји 
синдикат. 

Састав Управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

Чланови Управног одбора именују 
се на период од 4 године и иста лица мо-
гу бити именована највише два пута. 

Председнику и члановима Упра-
вног одбора може припадати накнада 
за рад под условима и према мерилима 
утврђеним посебним актом Библиотеке 
уз сагласност оснивача. 

Оснивач може до именовања пред-
седника и чланова Управног одбора да 
именује вршиоца дужности председника 
и чланова Управног одбора Библиотеке, 
у случају да председнику односно члану 
Управног одбора престане дужност пре 
истека мандата.

Вршилац дужности председника 
односно члана Управног одбора може 
обављати ту функцију  најдуже једну го-
дину.

Члан 10. 

Управни одбор Библиотеке: 

• доноси Статут уз сагласност осни-
вача, 

• доноси друге опште акте Библио-
теке предвиђене Законом и Стату-
том,

• утврђује пословну и развојну по-
литику,

• одлучује о пословању Библиотеке,
• доноси програм рада Библиотеке, 

на предлог директора,
• доноси годишњи финансијски 

план, 
• усваја годишњи обрачун, 
• усваја годишњи извештај о раду и 

пословању,
• даје предлог о статусним промена-

ма у складу са законом,
• расписује и спроводи конкурс за 

директора, 
• даје предлог оснивачу о кандидату 

за директора,
• закључује уговор о раду са ди-

ректором на одређено време, до 
истека времена на које је изабран, 
односно до његовог разрешења, 
а када је за директора именовано 
лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено 
време, закључује анекс уговора о 
раду, у складу са Законом о раду,

• одлучује о другим питањима 
утврђеним Законом и Статутом. 

Оснивач даје сагласност на акте из 
става 1. алинеја 1, 5. и 6. овог члана. 

Члан 11.

Надзорни одбор Библиотеке име-
нује и разрешава оснивач. 

Надзорни одбор има председни-
ка и два члана, од којих се председник и 
један члан именују на предлог оснивача, 
а један члан именује се из реда запосле-
них у Библиотеци на предлог репрезен-
тативног синдиката односно на предлог 
већине запослених уколико не постоји 
синдикат. 



1098 страна - Број 29/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    21. септембар 2011. године

Састав Надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

Чланови Надзорног одбора име-
нују се на период од 4 године и иста лица 
могу бити именована највише два пута. 

Председнику и члановима Над-
зорног одбора може припадати накнада 
за рад под условима и према мерилима 
утврђеним посебним актом Библиотеке 
уз сагласност оснивача. 

Оснивач може до именовања пред-
седника и чланова Надзорног одбора да 
именује вршиоца дужности председнии-
ка и чланова Надзорног одбора Библио-
теке у случају да председнику, односно 
члану Надзорног одбора престане дуж-
ност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, 
односно члана Надзорног одбора може 
обављати ту функцију најдуже једну го-
дину. 

Члан 12. 

Надзорни одбор: 
• врши надзор над пословањем Биб-

лиотеке, 
• обавља и друге послове утврђене 

законом и Статутом. 
Надзорни одбор, најмање један-

пут годишње подноси извештај о свом 
раду оснивачу. 

Члан 13. 

Директор руководи радом Библио-
теке и заступа Библиотеку према трећим 
лицима и одговоран је за законитост рада 
Библиотеке. 

У правном промету са трећим  ли-
цима директор заступа Библиотеку, без 
ограничења. 

Члан 14. 

Директора бира и разрешава ос-
нивач, на основу претходно спроведеног 

јавног конкурса који расписује Управни 
одбор. 

Директор се именује на период од 
4 године и по истеку мандата, исто лице 
може бити поново именовано. 

Јавни конкурс из става 1. овог чла-
на расписује се 60 дана пре истека манда-
та директора. 

Управни одбор Библиотеке дужан 
је да у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса изврши избор кандида-
та, и предлог достави оснивачу. 

Оснивач именује директора Биб-
лиотеке на основу предлога Управног од-
бора Библиотеке. 

Ако оснивач није прихватио пред-
лог Управног одбора сматра се да јавни 
конкурс није успео. 

За директора Библиотеке именује 
се лице које има високо образовање и 
најмање три године радног искуства у 
култури и које испуњава друге услове 
утврђене Статутом библиотеке. 

Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја Устано-
ве, као саставни део конкурсне докумен-
тације. 

Члан 15.

Директор: 
• организује и руководи радом Биб-

лиотеке,
• доноси акт о организацији и сис-

тематизацији послова и друга 
општа акта у складу са Законом и 
Статутом Библиотеке, 

• извршава Одлуке Управног одбо-
ра Библиотеке,

• заступа Библиотеку,
• стара се о законитости рада Биб-

лиотеке,
• одговоран је за спровођење про-

грама рада Библиотеке,
• одговоран је за материјално-фи-

нансијско пословање Библиотеке,
• врши друге послове утврђене За-

коном и Статутом Библиотеке.
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Члан 16.

Оснивач може именовати вршио-
ца дужности директора Библиотеке без 
претходно спроведеног јавног конкурса, 
у случају када директору престане дуж-
ност пре истека мандата, односно кад 
јавни конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора мо-
же обављати ту функцију најдуже једну 
годину. 

Члан 17.

Управни надзор над законито-
шћу рада Библиотеке врши надлежни 
Покрајински орган управе.

Кад орган из става 1. овог члана 
утврди да Библиотека не испуњава за-
коном прописане услове за рад или не 
остварује Законом утврђене циљеве и за-
датке, одредиће јој рок за испуњење тих 
услова и о томе обавестити оснивача. 

Уколико Библиотека не испуни ус-
лове из става 2. овог члана у одређеном 
року, надлежни орган забраниће даљи 
рад Библиотеке и о томе обавестити ос-
нивача. 

Члан 18. 

Надзор над стручним радом Наро-
дне библиотеке "Вељко Петровић" у Ба-
чкој Паланци врши Градска библиотека у 
Новом Саду, Нови Сад, која обавља мати-
чне функције за Библиотеку. 

На именовање, односно разре-
шење директора Народне Библиотеке 
"Вељко Петровић" у Бачој Паланци, са-
гласност даје директор Библиотеке из 
става 1. овог члана. 

Члан 19.

Библиотека може бити укинута у 
случајевима утврђеним у закону. 

Акт о укидању Библиотеке доноси 
оснивач. 

Члан 20.

Библиотека има Статут.
Статутом Библиотеке се ближе 

уређују питање назива, делокруга и на-
чина рада и унутрашње организације, за-
ступања, надлежности органа и њиховог 
састава и начина рада и друга питања од 
значаја за рад Библиотеке. 

Статут Библиотеке доноси Управ-
ни одбор уз сагласност оснивача. 

Библиотека има и друге опште ак-
те. 

Члан 21. 

Одредбе ове Одлуке које се односе 
на поступак и услове за именовање ди-
ректора, председника и чланова Управ-
ног, односно Надзорног одора, примењи-
ваће се од престанка мандата директора, 
председника и чланова Управног, од-
носно Надзорног одбора, именованих у 
складу са одредбама Одлуке о оснивању 
Народне библиотеке „Вељко Петро-
вић“ у Бачкој Паланци („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 8/77, 9/91 
и 6/93). 

Члан 22. 

Управни одбор Библиотеке усагла-
сиће Статут Библиотеке са овом одлуком 
у року од 30 дана од дана ступања на сна-
гу ове одлуке и доставити оснивачу на 
сагласност. 

Општи акти Библиотеке донеће се 
у року од 30 дана од дана ступања на сна-
гу Статута. 

До доношења аката из става 1. и 
2. овог члана примењиваће се постојећи 
акти Библиотеке, уколико нису у супро-
тности са Законом и овом одлуком. 

Члан 23. 

Даном ступања на снагу ове одлу-
ке престаје да важи Одлука о оснивању 
Народне библиотеке "Вељко Петровић" у 
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Бачкој Паланци ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 8/77, 9/91 и 6/93). 

Члан 24. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II-630-3/2011
15. септембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

162
На основу члана 3, 4. и 23. Закона 

о јавним службама („Службени гласник 
РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 
23. и 81. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС“ број 72/09) и члана 38. 
и 109. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општне Бачка Паланка, на својој 42. сед-
ници, одржаној дана 15. септембра 2011. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
о оснивању Установе: Културни 

центар Бачка Паланка,
Бачка Паланка 

Члан 1. 

Установа: Културни центар Бачка 
Паланка, Бачка Паланка основана је Од-
луком о оснивању Установе за културу 
Општине Бачка Паланка у Бачкој Палан-
ци („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 12/90, 5/91, 9/91, 6/93, 3/2000 
и 9/2006) од стране оснивача Скупштине 
општине Бачка Паланка.

Регистрована је у Окружном суду 
у Новом Саду, у регистаском улошку број  
1-3291 дана 15.02.1991. године. 

Матични број: 08234361.
Порески идентификациони број:  
102013851.

Члан 2. 

Назив Установе из члана 1. ове 
Одлуке је: Установа Културни центар Ба-
чка Паланка, Бачка Паланка. 

Седиште Установе је у Бачкој Па-
ланци, Југословенске армије број 19. 

Члан 3. 

Установа има својство правног ли-
ца.

У правном промету са трећим ли-
цима Установа иступа у своје име и за 
свој рачун. 

Установа одговара за своје обавезе 
целокупном својом имовином којом рас-
полаже. 

Члан 4. 

Делатност Установе је: 
90.01 Извођачка делатност, 
90.02 Друге уметничке делат-
ности у оквиру извођачке делат-
ности,
90.03 Уметничко стваралаштво,
90.04 Рад уметничких установа,
91.02 Делатност музеја, галерија 
и збирки,
91.03 Заштита и одржавање 
непокретних културних добара, 
културно-историјских локација, 
зграда и сличних туристичких 
споменика,
93.19 Остале забавне и рекреатив-
не делатности,
94.99 Делатност осталих органи-
зација на бази учлањења,
85.59 Остало образовање,
85.52 Уметничко образовање, 
85.20 Основно образовање, 
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79.90 Остале услуге резервације и 
делатности повезане са њима, 
68.20 Изнајмљивање властитих 
или изнајмљених некретнина и 
управљање њима,
59.20 Снимање и издавање звуч-
них записа и музике, 
59.14 Делатност приказивања 
кинематографских дела,
59.13 Дистрибуција кинема-
тографских, аудиовизуелних дела 
и телевизијског програма,
59.11 Производња кинематограф-
ских дела, аудиовизуелних произ-
вода и телевизијског програма,
58.19 Остала издавачка делатност, 
58.14 Издавање часописа и перио-
дичних издања, 
58.12 Издавање именика и адре-
сара,
58.11 Издавање књига,
56.10 Делатност ресторана и 
покретних угоститељских објека-
та, 
56.29 Остале услуге припреме и 
послуживања хране,
47.78 Остала трговина на мало 
новим производима у специјали-
зованим продавницама, 
18.20 Умножавање снимљених 
записа.

Промена делатности Установе вр-
ши се на начин предвиђеним Статутом 
Установе уз сагласност оснивача. 

Члан 5. 

Средства за обављање делатности 
Установе обезбеђују се из: 

• буџета општине,
• прихода која оствари обављањем 

своје делатности,
• донација, поклона, спонзорства и 

реклама, 
• других извора која оствари у скла-

ду са законом. 

Члан 6. 

Права и обавезе оснивача су да: 
• доноси акт о оснивању и престан-

ку рада, 
• даје сагласност на Статут, 
• даје сагласност на акт којим се 

утврђује број и структура запосле-
них,

• даје сагласност на програм рада 
Установе, 

• разматра и усваја годишње из-
вештаје и друге извештаје о раду,

• именује и разрешава Управни и 
Надзорни одбор, 

• именује и разрешава директора,
• обезбеди средства за обављање 

делатности,
• и друга права у складу са законом 

и актима оснивача.

Члан 7. 

Права и обавезе Установе према 
оснивачу су да: 

• континуирано, благовремено и 
квалитетно обавља делатност из 
члана 4. ове Одлуке, 

• рационално користи финансијска 
средства, опрему и инвентар,

• сарађује са оснивачем у решавању 
свих значајних питања од инте-
реса за остваривање  своје делат-
ности,

• најмање једном годишње подне-
се извештај о свом раду и финан-
сијском пословању,

• друге обавезе у складу са Законом 
и актима оснивача. 

Члан 8. 

Органи Установе су: 
1. Управни одбор,
2.  Надзорни одбор,
3. Директор. 
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Члан 9.

Управни одбор именује и разре-
шава оснивач.

Управни одбор има председника и 
четири члана, од којих се председник и 
два члана именују на предлог оснивача, а 
два члана именују се из реда запослених 
у Установи на предлог репрезентативног 
синдиката, односно на предлог већине 
запослених, уколико не постоји синди-
кат.

Састав Управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

Чланови Управног одбора именују 
се на период од четири године и иста ли-
ца могу бити именовна највише два пута.

Председнику и члановима Упра-
вног одбора може припадати накнада 
за рад под условима и према мерилима 
утврђеним посебним актом Установе уз 
сагласност оснивача. 

Оснивач може до именовања пред-
седника и чланова Управног одбора да 
именује вршиоца дужности председни-
ка и чланова Управног одбора Установе 
у случају да председнику односно члану 
Управног одбора престане дужност пре 
истека мандата. 

Вршилац дужности председника 
односно члана Управног одбора може 
обављати ту функцију најдуже једну го-
дину. 

Члан 10. 

Управни одбор Установе: 
• доноси Статут, 
• доноси друге опште акте Устано-

ве, предвиђене законом и Стату-
том,

• утврђује пословну и развојну пло-
литику,

• одлучује о пословању Установе,
• доноси програме рада Установе, 

на предлог директора,

• доноси годишњи финансијски 
план,

• усваја годишњи обрачун, 
• усваја годишњи извештај о раду и 

пословању,
• даје предлог о статусним промена-

ма, у складу са законом,
• расписује и спроводи конкурс за 

директора,
• даје предлог оснивачу о кандидату 

за директора, 
• закључује уговор о раду са дирек-

тором на одређено време до исте-
ка рока на који је изабран, односно 
до његовог разрешења, а када је за 
директора именовано лице које је 
већ запослено у Установи културе 
на недоређено време, закључује 
Анекс уговора о раду у складу са 
Законом о раду. 

• одлучује о другим питањима 
утврђеним Законом и Статутом. 

Оснивач Установе даје сагласност 
на акте из става 1. алинеје 1, 5. и 6. 

Члан 11. 

Надзорни орган установе именује 
и разрешава оснивач. 

Надзорни одбор има председника 
и два члана, од којих се председник и је-
дан члан именује на предлог оснивача а 
један члан именује се из реда запослених  
на предлог репрезентативног синдиката, 
односно на предлог већине запослених 
уколико не постоји синдикат. 

Састав Надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола.

Чланови Надзорног одбора име-
нују се на период од 4 године и иста лица 
могу бити именована највише два пута.

Председнику и члановима Над-
зорног одбора може припадати накнада 
за рад под условима и према мерилима 
утврђеним посебним актом установе уз 
сагласност оснивача. 
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Оснивач може до именовања пред-
седника и чланова Надзорног одбора да 
именује вршиоца дужности председника 
и чланова Надзорног одбора установе у 
случају да председнику  односно члану 
Надзорног одбора престане дужност пре 
истека мандата. 

Вршилац дужности председника, 
односно члана Надзорног одбора може 
обављати ту функцију најдуже јeдну го-
дину. 

Члан 12. 

Надзорни одбор: 
• врши надзор над законитошћу ра-

да Установе, 
• обавља и друге послове утврђене 

Законом и Статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут 

годишње поднси извештај о свом раду 
оснивачу. 

Члан 13. 

Директор руководи Установом, за-
ступа Установу према трећим лицима и 
одговоран је за законитост рада Устано-
ве.

У правном промету са трећим 
лицима директор заступа Установу без 
ограничења. 

Члан 14. 

Директора именује и разрешава 
оснивач на основу претходно спроведе-
ног јавног конкурса који расписује Уп-
равни одбор. 

Директор се именује на период од 
четири године и по истеку мандата, исто 
лице може бити поново именовано. 

Јавни конкурс из става 1. овог чла-
на расписује се 60 дана пре истека манда-
та директора. 

Управни одбор Установе дужан је 
да у року од 30 дана од дана завршетка ја-
вног конкурса изврши избор кандидата, 
и предлог достави оснивачу. 

Оснивач именује директора Уста-
нове на предлог Управног одбора Уста-
нове.

Ако оснивач није прихватио пред-
лог Управног одбора сматра се да јавни 
конкурс није успео. 

За директора Установе именује 
се лице које има високо образовање и 
најмање три године радног искуства у 
струци и који испуњава и друге услове 
утврђене Статутом Установе. 

Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја Устано-
ве као саставни део конкурсне докумен-
тације.

Члан 15.

Оснивач може именовати врши-
оца дужности директора Установе, без 
претходно спроведеног јавног конкурса, 
у случају када директору престане дуж-
ност пре истека мандата, односно када 
конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора мо-
же обављати ту функцију најдуже јeдну 
годину. 

Члан 16.

Директор: 
• организује и руководи радом Ус-

танoве, 
• доноси акт о организацији, систе-

матизацији послова и друга општа 
акта у складу са законом и Стату-
том Установе, 

• извршава одлуке Управног одбора 
Установе, 

• заступа Установу,
• стара се о законитости рада Уста-

нове, 
• одговоран је за спровођење про-

грама рада Установе,
• одговоран је материјално финан-

сијско пословање Установе,
• врши друге послове утврђене За-

коном и Статутом Установе, 
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Члан 17.

Управни надзор над законитошћу 
рада Установе врши надлежни покрајин-
ски орган управе. 

Када орган из става 1. овог члана 
утврди да Установа не испуњава Законом 
прописане услове за рад или не остварује 
законом утврђене циљеве и задатке, од-
редиће јој рок за испуњење тих услова и 
о томе обавестити оснивача. 

Уколико Установа не испуни усло-
ве из става 2. овог члана у одређеном ро-
ку, надлежни орган забраниће даљи рад 
Установе и о томе обавестити оснивача. 

Члан 18.

Установа може бити укинута у 
случајевима утврђеним у закону.

Акт о укидању Установе доноси 
оснивач. 

Члан 19.

Установа има Статут. 
Статутом Установе се ближе 

уређују питања назива Установе, де-
локруга и начина рада и унутрашње ор-
ганизације Установе, заступања, надлеж-
ности органа и њиховог састава и начина 
рада и друга питања од значаја за рад Ус-
танове. 

Статут Установе доноси Управни 
одбор уз сагласност оснивача.

Установа има и друге опште акте. 

Члан 20. 

Одредбе ове Одлуке које се од-
носе на поступак и услове за имено-
вање директора, председника и чланова 
Управног, односно Надзорног одбора, 
примењиваће се од престанка мандата 
директора, председника и чланова Уп-
равног, односно Надзорног одбора, име-
нованих у складу са одредбама Одлуке о 
оснивању Установе за културу Општине 
Бачка Паланка у Бачкој Паланци („Служ-

бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
12/90, 5/91, 9/91, 6/93, 3/2000 и 9/2006). 

Члан 21. 

Управни одбор Установе усагла-
сиће Статут Установе са овом Одлуком у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке и доставити оснивачу на са-
гласност. 

Општи акти Установе донеће се у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу 
Статута установе. 

До доношења аката из става 1. и 
2. овог члана примењиваће се постојећи 
акти Установе за културу, уколико нису у 
супротности са Законом и овом Одлуком. 

Даном ступања на снагу ове Одлу-
ке престаје да важи Одлука о оснивању 
Установе за културу Општине Бачка Па-
ланка у Бачкој Паланци („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 2/90, 5/91, 
9/91, 6/93, 3/2000 и 9/2006).

Члан 22. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II-644-1/2011
15. септембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

163
На основу члана 72. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије" бр 129/2007), члана 
38. тачка 6. и члана 94. став 1. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", бр 



21. септембар 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 29/2011 - страна 1105  

17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 42. седници, 
одржаној дана 15. септембра 2011. годи-
не, донела је 

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о месним 

заједницама

Члан 1.

У Одлуци о месним заједницама 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", бр 26/2008 и 2/2010), у члану 33а,  у 
првом ставу, на почетку става, после речи 
„У месним заједницама“, бришу се речи 
„у којима није заведен самодопринос“.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-016-103/2011
15. септембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

164
На основу члана 29. став 3. За-

кона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09), члана 38. став 1. тачка 6. и члана 
109. став 1. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 17/08 и 02/10), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на  својој 42. 
седници, одржаној дана 15. септембра 
2011. године, донела је  

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке 
о утврђивању Мреже дечијих 

вртића са седиштем на територији 
Општине Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању Мреже 
дечијих вртића са седиштем на терито-
рији Општине Бачка Паланка  ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" бр. 
19/05) у члану 2. тачка 1. алинеја 8. бри-
шу се речи „у изградњи“ и додаје текст 
„Васе Стајића бр. 2“. 

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II-60-8/2011
15. септембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

165
На основу члана 96. и 97. Закона 

о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС и 24/11), члана 11. Одлуке о 
грађевинском земљишту ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" бр. 5/10, 
19/10, 28/10 и 23/11) и члана 38. тачка 6. 
и 14. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" 17/08 и 2/10), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 42. 
седници, одржаној 15. септембра 2011. 
године, доноси
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П  Р  О  Г  Р  А  М
о изменама и допунама  Програма отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта у Општини Бачка Паланка 
за 2011. годину

Члан 1.

У Програму отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у Општини Бачка 
Паланка за 2011. годину ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 23/2011) иза чла-
на 3. додају се чланови 3а, 3б, 3ц и 3д који гласе:

"Члан 3а.

Назив планског документа: Преиспитани план насеља Нова Гајдобра ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" бр.07/03) - локалитет блок 5 ул. Пролетерска, КО Нова 
Гајдобра.

број листа 
непокретности

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига)

број парцеле
површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

6 1473 2882 уређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом у 
складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 и 
24/11) и Одлуком о грађевинском земљишту ("Службени лист Општине Бачка Паланка" 
5/10, 19/10 и 28/10, 23/11) ради изградње објеката утврђеним планским документом.

Члан 3б.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Пивнице ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" бр.17/07) - локалитет КО Пивнице.

број листа 
непокретности

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига)

број парцеле
површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

3898 627 17370 неуређено ретензија

3898 6 26650 неуређено ретензија

3898 2560 17838 неуређено ретензија
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Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се даје у закуп на период до 40 го-
дина.

Члан 3ц.

Назив планског документа: Преиспитани урбанистички план насеља Силбаш  
("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр.07/03) - локалитет блок 44 ул. Светосавска, 
КО Силбаш.

број листа 
непокретности

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига)

број парцеле
површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта
намена парцеле

171 1459 7541 неуређено ретензија

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се даје у закуп на перид до 40 година. 

Члан 3д.

Назив планског документа: План детаљне регулације дела радне зоне у Новој Гај-
добри ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр.05/11) - локалитет Индустријска зо-
на у КО Нова Гајдобра.

број листа 
непокретности

(поседовни 
лист или извод 
из земљишних 

књига)

број парцеле
површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

6 39 4751 уређено

пословно, 
производни 

и складишни 
објекти

6 42 4751 уређено

пословно, 
производни 

и складишни 
објекти

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

Члан 2.

Овај Програм о изменама и допунама Програма ступа на снагу даном доношења,  
а биће објављен у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-25/2011
15. септембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник,
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

166
На основу члана 46. став 1. Зако-

на о планирању и изградњи ("Службени 
гласник Републике Србије", број 72/2009, 
81/2009-исправка, 24/2011), члана 9. став 
5. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Службени гласник 
Републике Србије" број 135/2004) и чла-
на 38. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, на 
42. седници, одржаној дана 15. септемб-
ра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
о изради изменe и допуне Плана 

генералне регулације
Бачка Паланка  

Члан 1. 

Приступа се изради измене и до-
пуне Плана генералне регулације Бачка 
Паланка ("Службени лист општине Бач-
ка Паланка" број 16/2011), у даљем тек-
сту План.   

Члан 2. 

Циљ израде измене и допуне Пла-
на генералне регулације Бачка Паланка je 
стварање услова за квалитетније облико-
вање карактеристичних зона у којима су 
у току примене Плана уочени недостаци 

и неусклађености са тренутним потреба-
ма развоја Бачке Паланке. 

Члан 3.

Обухват измене и допуне Плана 
генералне регулације Бачка Паланка, де-
финисан је  у границама следећих блоко-
ва : „45“, „46“, „49“ и „85“. Ова граница 
планског подручја је прелиминарна, и 
биће дефинисана до израде нацрта Пла-
на.

Члан 4.

Разлог за приступање изради из-
мене и допуне Плана генералне регула-
ције Бачка Паланка су уочени проблеми 
приликом спровођења Плана, а предмет 
измена и допуна су карактеристичне зо-
не у којима су утврђени недостаци и про-
блеми приликом спровођења Плана. 

Члан 5.

Рок за израду нацрта измене и до-
пуне Плана генералне регулације Бачка 
Паланка је 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 6.

Израда измене и допуне Пла-
на генералне регулације Бачка Паланка 
уступа се ЈП “Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка'', Трг братства 
и јединства 36, Бачка Паланка, на основу 
члана 7. став. 1. тачка 1. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник Републи-
ке Србије" број 116/2008).

Члан 7. 

Средства за израду измене и допу-
не Плана генералне регулације Бачка Па-
ланка обезбедиће се из буџета општине 
Бачка Паланка.
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Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Ре-
шење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја измене и допуне Пла-
на генералне регулације Бачка Паланка, 
на животну средину донето од стране 
Одељења за урбанизам и грађевинар-
ство, Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка, под бројем: IV-05-501-2-
6/2011, од дана 29.08.2011.

Члан 9.

Поступак израде измене и допуне 
Плана генералне регулације Бачка Па-
ланка подразумева израду Нацрта Плана 
који подлеже стручној контроли и изла-
же се на јавни увид у трајању од 30 да-
на, а пре подношења органу надлежном 
за његово доношење. Стручну контролу 
врши Комисија за планове Скупштине 
општине Бачка Паланка. 

Нацрт измене и допуне Плана ге-
нералне регулације Бачке Паланке биће 
изложен на јавни увид у згради Општине 
Бачка Паланка, ул. Краља Петра I број 16 
у Бачкој Паланци.

Члана 10.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-69/2011
15. септембар 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине Бачка 
Паланка
Одељење за урбанизам и грађевинарство 
Број: IV-05-501-2-6/2011
Дана: 29. 08. 2011. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 
135/04 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о 
организацији Општинске управе (''Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка'' број 
2/2009 и 19/2010), Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за ур-
банизам и грађевинарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потребно приступити изра-
ди стратешке процене утицаја на живот-
ну средину за измену и допуну Плана 
генералне регулације Бачке Паланке.

О б р а з л о ж е њ е

С обзиром да је циљ измене и 
допуне Плана генералне регулације 
Бачке Паланке стварање услова за из-
градњу већих пословних објеката и 
исправљање техничких грашака, а те 
промене нису тог обима да би била по-
требна нова израда Извештаја о стратеш-
кој процени утицаја. На основу напред 
изнетог, овај орган је одлучио као у дис-
позитиву.

Руководилац Одељења
за урбанизам 

и грађевинарство,
Марија Коларов, с.р.
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167
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса ("Службени 
гласник Републике Србије" број 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 38. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 42. седници, одр-
жаној 15. септембра 2011. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 
и допуне Финансијског плана 

Радне заједнице ЈП "Дирекција 
за изградњу Општине Бачка 

Паланка" за 2011. годину

I

Даје се сагласност на измене и до-
пуне Финансијског плана Радне заједни-
це ЈП "Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка" за 2011. годину, које је 
донео Управни одбор ЈП "Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка" на 
16. седници одржаној 7. септембра 2011. 
године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-400-12/2011
15. септембар  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

168
На основу члана 53. 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 42. седници, одржаној дана 
15. септембра 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Основне школе 

"Бранко Ћопић" у Младенову 

I

Разрешавају се СЕМА ПОПА-
ДИЋ и ОЗРЕН САВИЋ, изабрани из реда 
запослених, дужности чланова Школског 
одбора Основне школе "Бранко Ћопић" у 
Младенову.

II

Именују се РАДМИЛА КНЕЖЕ-
ВИЋ и САЊА ЈАРЧЕВИЋ, изабрани из 
реда запослених, за нове чланова Школ-
ског одбора Основне школе "Бранко Ћо-
пић" у Младенову.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-61/2011
15. септембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мирослав Родић, с.р.
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169
На основу члана 66. став 1. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 и 
2/2010) и члана 33. став 7. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
79. седници, одржаној 5. септембра 2011. 
године, донело је следећи:

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Ставља се ван снаге Решење о да-
вању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Статута МЗ "Центар" Бачка 
Паланка, број: III-011-1/2011 донето на 
78. седници Општинског већа Општине 
Бачка Паланка, одржане дана 5. августа 
2011. године.

OПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Веза: Број III-06-05/2011-14-79-1
05. септембар 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА       

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.

170
На основу члана 66. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010) и члана 5. став 3. Од-
луке о месним заједницама („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
26/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка на својој 79. седници, одр-
жаној 5.септембра 2011. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Центар“ 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама и допунама Статута Месне зајед-
нице „Центар“ Бачка Паланка, коју је 
донео Савет Месне заједнице „Центар“ 
Бачка Паланка, на 17. седници, одржаној 
дана 23.07.2011. године.

II

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

OПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-1/2011-1
05. септембра 2011. година
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника Општине,

Зоран Јовичин, с.р.

171
На основу члана 66. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр. 17/08 
и 2/2010), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка на 81. седници, одржаној да-
на 08. септембра 2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању економске цене 
боравка деце предшколског 

узраста у Предшколској установи 
„Младост“ Бачка Паланка за 

школску 2011/2012. годину
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I

Утврђује се пуна економска цена 
боравка деце предшколског узраста у 
Предшколској установи „Младост“ Ба-
чка Паланка за школску 2011/2012. годи-
ну, у следећем износу:

У целодневном боравку -    
4.500,00 динара по детету,

У полудневном боравку, односно 
ужина - 40,00 динара по дану

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-122/2011
08. септембра 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА  

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.          

172
На основу члана 66. став 1. Ста-

тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" 
број 17/2008 и 2/2010) и члана 33. став 
7. Пословника о раду Општинског већа 
Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка на својој 82. седници, одр-
жаној 09. септембра 2011. године, донело 
је следећи:

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Ставља се ван снаге Решење о 
утврђивању економске цене боравка де-
це предшколског узраста у Предшкол-

ској установи "Младост" Бачка Палан-
ка за школску 2011/2012 годину, број: 
III-40-122/2011 донето на 81. седници 
Општинског већа Општине Бачка 
Паланка, одржане дана 08. септембра 
2011. године.

OПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Веза: Број III-06-05/2011-17-82
09. септембар 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 
 

Заменик председника     
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.
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