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На основу члана 32, члана 45. и 
члана 50. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 129/07), члана 38, члана 62. и чла-
на 63. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 43. сед-
ници, одржаној 18. новембра 2011. годи-
не, тајним гласањем, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  разрешењу и избору заменика 

председника
 Општине Бачка Паланка 

I 

ЗОРАН ЈОВИЧИН, електротех-
ничар из  Бачке Паланке, разрешава се 
функције заменика председника Општи-
не Бачка Паланка, са 18. новембром 2011. 
године. 

II

БОРИС КУЗМАНОВИЋ, еконо-
миста из Бачке Паланке, бира се за за-
меника председника Општине Бачка Па-
ланка, на период до истека мандата сази-
ва Скупштине општине Бачка Паланка 
изабраног на локалним изборима 11. маја 
2008. године.

Заменик председник Општине је 
на сталном раду у Општини. 

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119 -71/2011
18. новембар  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 46. Закона о  ло-

калним изборима ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС и 54/2011), Скупштина 
општине Бачка Паланка је  на својој 43.  
седници, одржаној дана 18. новембра 
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, КУЗМАНОВИЋ БОРИСУ из 
Бачке Паланке, са Изборне листе "Српска 
радикална странка- Томислав Николић", 
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пре истека времена на које је изабран, 
због избора на функцију заменика пред-
седника Општине Бачка Паланка, дана 
18. новембра 2011. године, на 43. седни-
ци 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 овог 
решења је члан 46. Закона о  локалним 
изборима ("Службени гласник Републи-
ке Србије" број 129/2007, 34/2010- Од-
лука УС и 54/2011), којим је регулисано 
да одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран преузимањем 
посла, односно функције које су, у скла-
ду са законом, неспојиве с функцијом 
одборника.

Чланом 43. Закона о локалној са-
моуправи ("Службени гласник Републи-
ке Србије" број 129/07), регулисано је да 
председнику општине и заменику пред-
седника општине избором на ове функ-
ције престаје мандат одборника у скупш-
тини општине.

Како је Кузмановић Борис изабран 
за заменика председника Општине Ба-
чка Паланка,  избором на ову функцију, 
именованом престаје мандат одборника 
у Скупштини општине Бачка Паланка, те 
је потребно да Скупштина општине до-
несе решење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се поднети 
жалба Управном суду у Београду  у року 
од 48 часова од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-72/2011
18. новембра  2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав  Родић,с.р.
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На основу члана 48. и 56. Зако-

на о локалним изборима ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07,  
34/3010-Одлука УС и 54/2011), Скупшти-
на општине Бачка Паланка је на својој  
43. седници,  одржаној 18. новембра 2011. 
године, донела

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  потврђивању  мандата 
одборника  Скупштине

 општине Бачка Паланка 

I

Потврђује се мандат одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка са 
Изборне листе "Српска радикална стран-
ка- Томислав Николић" и то:

КУКОЉ ЈЕЛЕНИ, рођеној 18. маја 
1980. године, дипломираном економисти 
из Челарева, ул. Јанка Чмелика бр 82. 

Мандат одборника почиње да те-
че даном потврђивања и траје до истека 
мандата одборника коме је престао ман-
дат.

II

Ово Решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Чланом 48. и 56. Закона о локал-
ним изборима ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 129/2007, 34/2010 
–Одлука УС и 54/2011), је прописано да 
кад одборнику престане мандат пре ис-
тека времена 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 Скупштина општине  
на седници, а мандат новог одборника 
траје до истека мандата одборника коме 
је престао мандат.

Како  је  избором на функцију за-
меника председника Општине, Кузма-
новић Борису са Изборне листе "Српска 
радикална странка- Томислав Николић", 
престао мандат одборника у Скупштини 
општине Бачка Паланка пре истека вре-
мена на које је изабран, Општинска из-
борна комисија Бачка Паланка доделила 
је мандат и издала  уверења о избору за 
одборника Кукољ Јелени, те је у складу 
са изнетим одлучено као у диспозитиву.

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-73/2011
18. новембра 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА
 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/09, 81/09 и 
24/11), члана 9. став 5. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 135/04) и члана 38. Статута општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 17/08 и 2/10), 
Скупштина општине Бачка Паланка, по 
прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на својој 43. седници, одржаној 
18. новембра 2011. године, доноси:

ОДЛУКУ
о  изради  Плана генералне 

регулације насеља Карађорђево

Члан 1.

Приступа се изради  Плана гене-
ралне регулације насеља Карађорђево ( у 
даљем тексту: План).

Члан 2.

 За простор у границама предло-
женог обухвата плана, постојећу планску 
документацију представља Просторни 
план општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
10/10) (у даљем тексту: Просторни план).

Члан 3.

Циљеви израде Плана су следећи:
• утврђивање просторне органи-

зације и раздвајање насељских 
функција

• планско и рационално коришћење 
земљишта

• утврђивање критеријума и нивоа 
опремљености земљишта по на-
менама
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• одређивање довољне површине за 
развој, комуналну опремљеност, 
функционалну повезаност и ком-
плементарност са другим актив-
ностима

• дефинисање јавног интереса
• заштита и унапређење животне 

средине
• дефинисање правила уређења и 

правила грађења за издавање ло-
кацијске дозволе.

Члан 4.

Дефинише се граница планског 
подручја као прелиминарна и то:

Граница Плана почиње у тачки 1 
која је северна гранична тачка парцеле 
3007/1 и иде у правцу југоистока до тачке 
2 која представља североисточну међну  
тачку парцеле 3007/1.Ту се граница ло-
ми и иде према североистоку источном 
страном парцеле 4567 у дужини од 10м 
до тачке 3 где се граница ломи и сече 
парцелу 4557 и продужава на југоисток 
пратећи северну границу парцеле 3008/1 
до тачке 4 која представља североисточ-
ну међну тачку парцеле 3008/1. Ту се гра-
ница ломи и иде на југозапад источном 
међном линијом парцеле 3008/2 до тачке 
5 која представља југоисточну међну та-
чку парцеле 3008/2. Ту се граница ломи и 
иде према северозападу јужном страном 
парцеле 3008/2 у дужини од 42м до та-
чке 6 ту се граница поново ломи и иде 
на југозапад секући парцелу 3022, 3023,, 
4517 пут Младеново Бачка Паланк а до 
тачке 7 . Граница се ту ломи и иде на се-
верозапад пратећи јужну међну линију 
пута у дужини од 111м до тачке 8. Ту 
се граница ломи и иде према југозападу 
западном границом парцеле 4295 све до 
тачке 9 која представља тромеђу парцела 
4190, 4189/1 и 4195. Ту се граница ломи 
и иде према југоистоку северном гра-
ницом парцеле 4198/1 до тачке 10 која 
представља североисточну границу пар-
целе 4186.Ту се граница ломи и иде на 

југозапад пратећи источну међну линију 
парцеле 4186 до тачке 11 која представља 
југоисточну међну тачку парцеле 4186. 
Ту се граница ломи и иде на северозапад 
јужном границом парцеле 4186 до та-
чке 12 која представља тромеђу парцела 
4186,4184 и 4195. Граница даље иде на 
југозапад пратећи источну границу пар-
целе 4184 до тачке 13 која представља 
тромеђу парцела 4184, 4195 и 4512. Ту 
се граница ломи и скреће на југоисток у 
дужини од 80м, пратећи северну границу 
парцеле 4212 до тачке 14. Ту се граница 
ломи на југозапад, пресеца парцелу 4212 
и иде источном границом парцела 4204/3 
и 4204/2 до тачке 15 . Ту се граница ло-
ми и иде на северозапад јужном страном 
парцела 4204/2 и 4202/11 до тачке 16 у 
дужини од 34м. Ту се граница ломи и иде 
на југозапад источном међном линијом 
парцеле 4211, 4209 и 4210 до тачке 17 
која представља југоисточну међну тачку 
парцеле 4209. Ту се граница ломи и  иде 
на северозапад јужном границом парцеле 
4209 до тачке 18 која представља тромеђу 
парцела 4209, 4208 и 4204/1. Ту се гра-
ница ломи према југозападу, идући исто-
чном страном парцеле4208 до тачке 19 
која представља југоисточну међну тачку 
парцеле 4208. Ту се граница ломи и иде 
на северозапад јужном границом парцела 
4208 и 4207, пресеца  парцеле 4562/1(пут) 
и 4517(канал) до тачке 20 која се налази 
на западној граници парцеле 4517. Ту се 
граница ломи  и иде на североисток  до 
тачке 21 која представља  тромеђу парце-
ла 4213, 4282 и 4517. Ту се граница ломи 
и иде на северозапад у дужини од 300м 
северном страном парцеле 4213 до тачке 
22. Ту се граница ломи и иде на северо-
исток западном страном парцеле 4182 до 
тачке 23 која представља северозападну 
међну тачку парцеле 4182. Ту граница 
скреће на југоисток северном границом 
парцеле 4182 до тачке 24 која предста-
вља тромеђу парцела 4182,4176 и 4180. 
Ту се граница ломи и иде на севетоисток 
западном границом парцела 4180, 4177, 
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пресеца парцелу 4559 (пут) и иде до та-
чке 25 која се налази на северној граници 
пута. Ту се граница ломи и иде на југоис-
ток до тачке 26 која представља томеђу 
парцела 3003/1, 4559 и 3031. Ту се гра-
ница ломи  и иде на североисток до тачке 
27 која се налази на јужној страни пар-
целе 3002/2. Ту се граница ломи и иде на 
северозапад до тачке 28 која представља 
југозападну међну тачку парцеле 3007/2. 
Ту се граница ломи и иде на североисток 
до тачке 29 која представља западну та-
чку парцеле 3007/2. Ту се граница ломи 
и иде на северозапад у дужини од 26м до 
тачке 30. Ту се граница ломи према се-
верозападу и западном границом парцеле 
3007/1 долази до тачке 1 која представља 
почетну тачку.

Све парцеле се налазе у КО Мла-
деново.

Површина грађевинског подручја 
обухваћена прелиминарном границом 
износи око 117ха 3а 72m². 

Члан 5.

 План ће садржати:

• границу плана и обухват грађе- и обухват грађе-
винског подручја;

• поделу простора на посебне цели-
не и зоне;

• претежну намену земљишта по зо-намену земљишта по зо-
нама и целинама;

• регулационе и грађевинске линије 
улица, површина јавне намене и 
грађевинске линије са елементи-
ма за обележавање на геодетској 
подлози за зоне за које није пред-
виђена израда плана детаљне ре-
гулације,

• нивелационе коте раскрсница ули-
ца и површина јавне намене за зо-
не за које предвиђена израда плана 
детаљне регулације,

• коридоре и капацитете за са-
обраћајну, енергетску, комуналну 
и другу инфраструктуру,

• мере заштите културно-историј-
сих споменика и заштићених при-
родних целина,

• зоне за које се обавезно доноси 
план детаљне регулације са про-
писаном забраном изградње до 
његовог доношења,

• локације за које се обавезно из-
грађује урбанистички пројекат, 
односно расписује конкурс,

• правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама за 
које није предвиђено доношење 
плана детаљне регулације

• друге елементе значајне за спро-
вођење плана 

Члан 6.

Рок за израду нацрта Плана је 7 
(седам) месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке и прибављања одговарајуће 
подлоге (оверени КТП или геореферен-
цирани ортофото).

Члан 7.

Израда Плана уступа се ЈП „Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка Па-
ланка“, Трг братства и јединства 36, Ба-
чка Паланка, на основу члана 7. став 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 116/08).

Средства за израду Плана обез-
бедиће се у Програму уређивања грађе-
винског земљишта за 2012. годину, са 
могућношћу суфинансирања од стране 
Министарства.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је гра-
фички прилог са прелимиарном грани-
цом планског подручја.

Члан 9.

Саставни део ове Одлуке је Ре-
шење да је за План генералне регулације 
насеља Карађорђево потребно израдити  
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Стратешку процену утицаја на животну 
средину, које је донело Одељење за ур-
банизам и грађевинарство Општинске 
управе општине Бачка Паланка, број IV-
05-501-2-9/2011, дана 19.10.2011.

Члан 10.

Пре подношења Плана органу 
надлежном за његово доношење План 
подлеже стручној контроли коју врши 
Комисија за планове и излаже се на јавни 
увид.

Излагање планског документа на 
јавни увид оглашава се у дневном и ло-
калном листу и траје 30 дана од дана ог-
лашавања. 

Јавни увид  плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Улица 
Краља Петра I 16 у Бачкој Паланци.

Члан 11.

Спровођење и надзор над спро-
вођењем ове одлуке вршиће Одељење за 
урбанизам и грађевинарство Општинске 
управе Бачка Паланка. 

О реализацији Плана  стараће се 
ЈП “Дирекција за изградњу   Општине 
Бачка Паланка“.

Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-83/2011
18. новембар 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 грађевинар-
ство 
број: IV-05-501-2-9/2011
дана: 19. 10. 2011. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. став 1. Зако-
на о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину (''Службени гласник РС'', 
број 135/04 и 88/2010) и члана 13. Од-
луке о организацији општинске управе 
Бачка Паланка (''Службени лист Општи-
не Бачка Паланка'', број 2/09 и 19/2010), 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка, Одељење за урбанизам и грађеви-
нарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
о изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана генералне 
регулације насеља Карађорђево на 

животну средину

Члан 1.

Приступа се вршењу стратешке 
процене и изради Извештаја о стратеш-
кој процени утицаја Плана генералне ре-
гулације насеља Карађорђево на живот-
ну средину ( у даљем тексту: Извештај о 
стратешкој процени).

Члан 2.

Разлози за вршење стратешке 
процене су сагледавање свих промена у 
просторно-функционалној организацији 
подручја које се планирају Планoм ге-
нералне регулације насеља Карађорђево, 
које могу бити од утицаја на стање жи-
вотне средине са проценом и мерама које 
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су нужне како би се евентуални утицаји 
свели у граничне вредности.

Питања и проблеми, везани за  
заштиту животне, који ће бити разматра-
ни у Извештају о стратешкој процени, су:

1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА

• Спровођење свих мера активне 
заштите над заштићеним природ-
ним добрима.

2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

• Мере заштите за археолошка нала-
зишта и споменике културе.

3. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

• Проблем недовољне хијерархијс-
ке разноврсности насељских са-
обраћајница;

• недостатак бициклистичких ста-
за, чиме је овај вид саобраћаја 
посебно угрожен, посебно уз ма-
гистрални пут који пролази кроз 
урбано ткиво насеља;

• недостатак простора за паркинг 
теретних и комерцијалних возила.

4. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

• Регулисање водоснабдевања, обез-
беђивањем довољних количина 
квалитетне пијаће воде свих ко-
рисника у насељу;

• решавање одвођења атмосферских 
вода из насеља у контексту рекон-
струкције појединих траса;

• решавање проблема пречишћа-
вања свих отпадних вода у насељу 
изградњом уређаја за пречишћа-
вање отпадних вода у насељу.

5. ПРИВРЕДА

• Утицај развоја привреде на заш-
титу животне средине у складу са 
принципима одрживог развоја, и 
формирање јединственог катастра 
постојећих загађивача на терито-
рији Општине у циљу успоста-
вљања свеобухватног мониторин-
га стања животне средине;

• Смањење и контрола употребе 
пестицида и других хемијских 
препарата у пољопривредној про-
изводњи;

• Формирање заштитног зеленила 
уз део мреже мелиоративних ка-
нала, у зони разграничења између 
становања и уређаја за пречишћа-
вање отпадних вода, између ста-
новања и комплекса гробља.

6. ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА

• Санација и рекултивација свих не-
уређених и непрописно лоцира-
них сметлишта и сточних гробаља 
насеља, као и других деградира-
них простора.

7. ГРАЂЕВИНСКИ РЕЈОН НАСЕЉА

• Образложење за проширење грађе-
винског рејона у насељу.

Члан 3.

Извештај о стратешкој процени ће 
садржавати следеће елементе, односно 
биће сачињен по следећој методологији:

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. Садржај и циљеви Плана и њихов 
однос са другим плановима 

2. Валоризација постојећег стања 
животне средине, карактеристике 
животне средине простора, који 
може бити изложен негативном 
утицају
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3. Разматрани проблеми из области 
заштите животне средине у Пла-
ну и образложење изостављања 
одређених проблема у поступку 
процене

4. Приказ Планом предвиђених ва-
ријантих решења у контексту заш-
тите животне средине

5. Резултати претходних консулта-
ција са заинтересованим органима 
и организацијама поводом израде 
Стратешке процене

II  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ (СА 
ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА)

III  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ 
УТИЦАЈА ПЛАНОМ (ПРОГРАМОМ) 
ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА 
ЗАШТИТЕ

1. Процена утицаја варијантних ре-
шења Плана на животну средину 
са мерама заштите

2. Поређење варијантних решења и 
избор најповољнијег решења са 
образложењем (укључујући и ва-
ријантно решење у случају нереа-
лизовања Плана)

3. Процена утицаја планираних ак-
тивности на:
1. ваздух
2. воду
3. земљиште
4. флору, фауну и биодиверзитет
5. природна добра
6. пејзаж
7. становништво
8. насеље (архитектонско наслеђе)
9. непокретна културна добра
10. инфраструктура

4. Опис карактеристика утицаја
5. Усклађеност наведених утицаја са 

важећим стандардима и прописи-
ма

6. Коришћење методологије у изра-
ди стратешке процене

7. Индетификација могућих пре-
кограничних утицаја на животну 
средину

8. Мере за спречавање и огранича-
вање негативних утицаја

IV СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ 
НИВОИМА

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Циљеви
2. Индикатори
3. Права и обавезе надлежних органа
4. Опис поступка у случају појаве 

акцидената
5. Други елементи, у зависности од 

врсте Плана

VI ПРИКАЗ НАЧИНА 
ОДЛУЧИВАЊА СА АСПЕКТА 
РАЗМАТРАНИХ ВАРИЈАНТНИХ 
РЕШЕЊА И ПРИКАЗ НАЧИНА НА 
КОЈИ СУ ПИТАЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ УКЉУЧЕНА У ПЛАН 

VII ЗАКЉУЧЦИ ДОНЕТИ 
ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О 
СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

VIII ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ

Члан 4.

За Носиоца израде Извештаја о 
стратешкој процени утицаја одређује се 
ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови 
Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем текс-
ту: Завод).

За израду Извештаја о стратеш-
кој процени носилац израде ће сачинити 
мултидисциплинарни стручни тим, који 
ће се састојати од дипломираног инжење-
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ра хортикултуре, дипломираног инжење-
ра архитектуре, дипломираног инжење-
ра пејзажне архитектуре, дипломираног 
биолога, хидроинжењера, дипломираног 
инжењера електротехнике, дипломира-
ног инжењера машинства, дипломира-
ног инжењера саобраћаја, дипломираног 
економисте.

Рок за израду Извештаја о стра-
тешкој процени износи 7 (седам) месеци, 
од дана ступања на снагу Одлуке о изра-
ди Плана генералне регулације насеља 
Карађорђево.

Члан 5.

Орган надлежан за припрему пла-
на обезбеђује учешће заинтересованих 
органа и организација и јавности на на-
чин да се излагање на јавни увид Пред-
лога Плана генералне регулације насеља 
Карађорђево и Извештаја о стратешкој 
процени истовремено оглашава у днев-
ном и локалном листу, при чему се огла-
шавају подаци о времену и месту изла-
гања Предлога Плана генералне регула-
ције насеља Карађорђево и Извештаја о 
стратешкој процени на јавни увид, начин 
на који заинтересована правна и физичка 
лица могу доставити примедбе о времену 
и месту одржавања јавне расправе, као и 
друге информације које су од значаја за 
јавни увид.

Члан 6.

Средства за израду Извештаја о 
стратешкој процени обезбедиће инвести-
тор, општина Бачка Паланка.

Члан 7.

Ово Решење ће се доставити 
Скупштини Општине Бачка Паланка, ра-
ди уграђивања у Одлуку о изради Плана 
генералне регулације насеља Карађорђе-
во.

Руководилац, Одељења 
за урбанизам и грађевинарство,

Марија Коларов
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183
На основу члана 141. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 107/2005 
и 72/2009 - др. закон 88/2010, 99/2010 и 
57/2011)  и  члана 38. тачка 9.  Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 и 
2/2010), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 43. седници, одржаној 18. 
новембра 2011. године, донела је 

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

Дома здравља 
"Др Младен Стојановић" 

Бачка Паланка  

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама и допунама  Статута Дома здра-
вља "Др Младен Стојановић" Бачка Па-
ланка, коју је донео Управни одбор Дома 
здравља "Др Младен Стојановић" Бачка 
Паланка,  на седници одржаној  дана 
04.02.2011.  године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-110-14/2011
18. новембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић,с.р.

184
На основу члана 32. тачка 9.  За-

кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07),  
члана 134. Закона о здравственој зашти-
ти ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 107/2005 и 72/2009 - др. закон 
88/2010, 99/2010 и 57/2011)  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 43. се-
дници, одржаној 18. новембра 2011. го-
дине, 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, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Дома здра-
вља  "Др Младен Стојановић"  Бачка Па-
ланка,  због истека  периода од 6 месеци.

II

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

Поука о правном леку: Против 
овог решења може се поднети тужба Ви-
шем суду  у Новом Саду у року од 15 да-
на од дана достављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-69/2011
18. новембар 2011. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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185
На основу члана 32. тачка 9.  За-

кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07),  
члана 134. Закона о здравственој зашти-
ти ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 107/2005 и 72/2009 - др. закон 
88/2010, 99/2010 и 57/2011)  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 43. се-
дници, одржаној 18. новембра 2011. го-
дине, донела је 

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 вршиоца 
дужности директора Дома здравља  "Др 
Младен Стојановић"  Бачка Паланка, на  
период од 6 месеци.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-70/2011
18. новембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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