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На основу члана 38. тачка 1. Ста-

тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка” број   
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 44. седници, на 
наставку одржаном 15. децембра 2011. 
године, донела је   
    

ПРОГРАМ  РАДА
Скупштине општине Бачка 

Паланка  за  2012. годину

I

Овим програмом утврђују се нази-
ви и садржај најбитнијих питања о који-
ма ће Скупштина и стална радна тела 
расправљати током 2012. године, назив 
обрађивача, рокови за доставу материјала 
предлагачу и рокови у којима је предла-
гач дужан да достави предлоге материја-
ла председнику Скупштине општине.

У 2012. години Скупштина ће 
расправљати и одлучивати о следећим 
питањима:

I   ПОЛУГОДИШТЕ

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРЕТСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ  У 
2012. ГОДИНИ

Извештајем обрадити податке о 
броју одржаних седница комисије, броју 

и структури примљених претставки, про-
блеме у решавању, запажања у вези са 
обрадом, као и мере за отклањање уоче-
них проблема.
Стручна обрада: 
Комисија за претставке и предлоге и 
Одељење за општу управу и заједничке 
послове
Рок за доставу материјала предлагачу:
30. јануар 2012. године,
Предлагач: 
Комисија за представке и предлоге.
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. фебруар 2012. године
Претходно разматра: 
Надлежна радна тела Скупштине 
општине и Савет за међунационалне 
односе.

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  КОМИСИЈЕ 
ЗА СТИПЕНДИЈЕ

Стручна обрада: 
Комисија за стипендије и Одељење за  
друштвене делатности,
Рок за доставу материјала предлагачу:
29. фебруар 2012. године
Предлагач:
Комисија за стипендије
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. март 2012. године. 
Претходно разматра: 
Надлежна радна тела Скупштине опш-
тине и Савет за финансије
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3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 
ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада: 
Фонд за развој предузетништва и 
Одељење за привреду,
Рок за доставу материјала предлагачу:
29. фебруар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. март 2012. године.
Претходно разматра: 
Савет за финансије и Комисија за при-
вреду.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА 
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 
ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада:
Фонд за развој пољопривреде и 
Одељење за привреду
Рок за доставу материјала предлагачу:
29. фебруар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. март 2012. године
Претходно разматра: 
Савет за финансије и Комисија за     при-
вреду.

5.  ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ 
ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА  
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Информацијом обрадити најбит-
нија питања везана за заштиту од пожа-
ра, нормативну регулисаност, органи-
зованост, број и структуру пожара, ма-
теријалне штете које су проузроковали, 
правце даљих активности.

Стручна обрада:
 Одељење за привреду у сарадњи са Ват-
рогасним водом, Полицијском станицом 
Бачка Паланка и Општинским ватрогас-
ним савезом.
Рок за доставу материјала предлагачу:
29. фебруар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. март 2012. године
Претходно разматра: 
Комисија за привреду.

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2011. ГОДИНУ

Извештајем за 2011. годину дати 
кратак приказ стања у области за које је 
управа надлежна, ефикасност у реша-
вању о правима и интересима правних 
лица и грађана, рад општинских инспек-
ција са освртом на уочене појаве и пре-
дузете мере.

Посебно обрадити решавање 
предмета у управном поступку (придр-
жавање рокова за доношење решења, 
стање нерешених предмета из ранијих 
година са разлозима нерешавања), кад-
ровску попуњеност и техничку опремље-
ност Општинске управе са предлогом 
мера.
Стручна обрада:
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка - сва Одељења и службе,
Рок за доставу материјала предлагачу:
1. март 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. март 2012. године,
Претходно разматра: 
Надлежна радна тела Скупштине опш-
тине и Савет за међунационалне односе.
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2011. 
ГОДИНУ

Стручна обрада: 
Општински јавни правобранилац,
Рок за доставу материјала предлагачу:
1. март 2012.године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. март 2012. године
Претходно разматра:
Надлежна радна тела Скупштине оп-
штине, Савет за финансије и Савет за 
међунационалне односе.

8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада: 
Одељење за привреду,
Рок за доставу материјала предлагачу:
1. март 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине
15. март 2012. године 
Претходно разматра: 
Комисија за привреду и Савет за финан-
сије

9. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊИХ 
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА  2011. 
ГОДИНУ УСТАНОВА, ЈАВНИХ 
СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ

 - Јавно  информативно  предузеће 
„Радио  Бачка  Паланка”  Бачка 
Паланка,

 - Јавно  предузеће  за   радиотелеви-
зијску делатност  „Телевизија Ба-
чка Паланка” Бачка Паланка,

 - Јавно комунално предузеће „Ко-
муналпројект” Бачка Паланка,

 - Јавно предузеће „Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка” 
Бачка Паланка,

 - Јавно предузеће Спортско рекре-
ациони центар „Тиквара” Бачка 
Паланка

 - Пословно производни центар „Ба-
чка Паланка” Бачка Паланка,

 - Установа „Културни центар Бачка 
Паланка” Бачка Паланка,

 - Народна библиотека „Вељко 
Петровић” Бачка Паланка,

 - Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка,

 - Дом здравља „Др Младен Стоја-
новић” Бачка Паланка,

 - Туристичка организација Општи-
не Бачка Паланка.
Извештајем обрадити стање у бла-

сти за коју је образовано предузеће, уста-
нова односно јавна служба, организова-
ност, оспособљеност, ефикасност и евен-
туалне проблеме у обављању поверених 
послова, затим рад органа (управног и 
надзорног одбора), као и материјално фи-
нансијско пословање по завршном рачу-
ну. У извештају изнети и оцену надлеж-
ног органа који врши стручни надзор над 
радом установе односно предузећа.

Стручна обрада: 
Свако јавно предузеће, установа, јавна 
служба и друга организација, чији је 
оснивач Скупштина општине,
Рок за доставу материјала предлагачу:
1. март 2012. године
Предлагач: 
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
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15. март 2012. године
Претходно разматра: 
Надлежна радна тела Скупштине    опш-
тине и Савет за финансије

10.  ОДЛУКА О НАЧИНУ 
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

Стручна обрада: 
Одељење за привреду  у сарадњи са ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу:
1. март 2012. године
 Предлагач: Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. март 2012. године
Претходно разматра: 
Комисија за статутарна питања, органи-
зацију и нормативна акта ,  Комисија за 
привреду и Савет за урбанизам, стам-
бено-комуналне делатности и заштиту 
животне средине

11. ОДЛУКА О  УСЛОВИМА  
И  НАЧИНУ  ПОВЕРАВАЊА 
ОБАВЉАЊА  КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ

Стручна обрада;
Одељење за привреду у сарадњи са ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу:
1. март 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. март  2012. године
Претходно разматра: 
Комисија за статутарна питања,
организацију и нормативна акта, Ко-
мисија за привреду, Савет  за  урбани-
зам,  стамбено- комуналне делатности  
и  заштиту животне средине и Савет за 
финансије.

12.  ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СТАМБЕНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2012. ГОДИНУ

Стручна обрада;
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка” Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу:
1. април 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. април 2012. године
Претходно разматра: 
Савет  за  урбанизам,  стамбено-кому-
налне делатности  и заштиту животне 
средине и Савет за финансије.

13. ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА 
И ДАВАЊА У ЗАКУП  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
2012. ГОДИНУ

Стручна обрада:
ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка” Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу:
1. април 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. април 2012. године
Претходно разматра: 
Комисија за статутарна питања, орга-
низацију и нормативна акта и Савет за 
урбанизам,стамбено-комуналне делат-
ности и заштиту животне средине

14. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2012 -2016 
ГОДИНЕ

Стручна обрада:
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Комисија за саобраћај у сарадњи са 
Општинском управом Општине Бачка 
Паланка и ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу: 
1. април 2012. године
Предлагач:  
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. април 2012. године
Претходно разматра:
Комисија за статутарна питања и Коми-
сија за привреду

15. ИЗВЕШТАЈ О ДАВАЊУ У ЗАКУП  
ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Стручна обрада:
Одељење за привреду
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. мај 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. јун 2012. године
Претходно разматра:
Савет за финансије и Комисија за при-
вреду,

16. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ 
РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2011. ГОДИНУ

Стручна обрада:
Одељење за финансије и буџет
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. мај 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. јун 2012. године
Претходно разматра:

Комисија за статутарна питања, орга-
низацију и нормативна акта и Савет за 
финансије

II ПОЛУГОДИШТЕ

17.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада:
Општински савет за развој у сарадњи са 
Општинском управом
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. јул 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. август 2012. године
Претходно разматра:
Надлежна радна тела Скупштине опш-
тине

18. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА  ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - 
ЈУН 2012. ГОДИНЕ

Стручна обрада:
Одељење за финансије и буџет
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. јул 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. август 2012. године
Претходно разматра: 
Савет за финансије

19. ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ 
СТАЈАЛИШТИМА

Стручна обрада:
Одељење за привреду у сарадњи са ЈП 
„Дирекција за изградњу
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Општине Бачка Паланка” Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. септембар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. октобар 2012. године
Претходно разматра: 
Комисија за статутарна питања, органи-
зацију и нормативна акта и Комисија за 
привреду

20. ИНФОРМАЦИЈА О 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО 
САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Информацијом обрадити проблем 
легализације бесправно саграђених обје-
ката, с посебним освртом на динамику 
поступка легализације.
Стручна обрада:
Одељење за урбанизам и грађевинарствo
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. септембар 2012. године
Предлагач: 
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. октобар 2012. године
Претходно разматра:
Савет за  урбанизам,  стамбено  кому-
налне делатности  и  заштиту животне 
средине и Савет за финансије

21. ИНФОРМАЦИЈА ФОНДА 
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА  
СОЛИДАРНОСТИ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА О ТОКУ 
СУДСКОГ  ПОСТУПКА СА ПП 
„ЗЕЧЕВИЋ” БАЧКА ПАЛАНКА

У информацији изнети податке о 
току и фази у којој се тренутно налази 
судски поступак који се води пред   судом 

у Новом Саду у спору са ПП „Зечевић” 
из Бачке Паланке.
Стручна обрада: 
Фонд за изградњу станова солидарности 
и Јавно предузеће „Дирекција за из-
градњу општине Бачка Паланка” Бачка 
Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. септембар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине Општине:
1. октобар 2012. године 
Претходно разматра: 
Савет за финансије

22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„МЛАДОСТ” ЗА   ШКОЛСКУ 
2011/2012 ГОДИНУ И ПРОГРАМ 
РАДА И ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013 ГОДИНУ

Извештајем обрадити стање у 
области за које је установа образована, 
организованост, оспособљеност, ефикас-
ност и евентуалне проблеме у обављању   
поверених   послова.
Стручна обрада:
Предшколска установа „Младост” Бачка 
Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. септембар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. октобар 2012. године
 Претходно разматра:
Комисија за друштвене делатности, 
Савет за финансије и Савет за међунаци-
оналне односе

23. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ 
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У 
ШКОЛАМА И ПРЕДШКОЛСКОЈ 
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УСТАНОВИ У ОПШТИНИ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Информацијом обрадити пробле-
ме у вези безбедности ученика и деце и 
наставног особља у школама и одељењи-
ма предшколске установе у Општини Ба-
чка Паланка.
Стручна обрада:
Одељење за друштвене делатности у 
сарадњи са школама,
предшколском установом и полицијском 
станицом Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. септембар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. октобар 2012. године  
Претходно разматра:
Комисија за друштвене делатности и 
Савет за међунационалне односе

24.  ИНФОМРАЦИЈА О СТАЊУ 
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Инфомрацијом обрадити стање 
комуналних делатности у насељеним 
местима општине Бачка Паланка.
Стручна обрада:
Одељења општинске управе Општине   
Бачка   Паланка   у   сарадњи   са   мес-
ним   заједницама   у Општини Бачка 
Паланка и ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка” Бачка Паланка 
и ЈКП „Комуналпројект” Бачка Паланка.
Рок за доставу материјала предлагачу: 
15. септембар 2012. године 
Предлагач: 
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
15. октобар 2012. године
Претходно разматра:

Комисија за привреду  и Савет за урба-
низам, стамбено-комуналне делатности 
и заштиту животне средине.

25. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - 
СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

Стручна обрада:
Одељење за финансије и буџет
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. октобар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. новембар 2012. године
Претходно разматра: 
Савет за финансије

26. ОДЛУКА О ПУТЕВИМА 

Стручна обрада: 
Одељење за привреду у сарадњи са ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“
Рок за доставу материјала предлагачу: 
15. новембар 2012. године
Предлагач: 
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине: 
1. децембар 2012. године
Претходно разматра: 
Комисија за статутарна питања, органи-
зацију и нормативна акта и Комисија за 
привреду.

27. РЕШЕЊА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМЕ  
И ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА, 
ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ СКУПШТИНА 
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ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
2013. ГОДИНУ

Стручна обрада: 
Свако јавно предузеће, установа, јавна 
служба и друга организација, чији је 
оснивач Скупштина општине
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. новембар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. децембар 2012. године
Претходно разматра:
Надлежна радна тела Скупштине опш-
тине и Савет за финансије

28. ИНФОМРАЦИЈА О ОБАВЉАЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДОВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА У 2012. ГОДИНИ

Стручна обрада:
Одељење за привреду
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. новембар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. децембар 2012. године 
Претходно разматра: 
Комисија за привреду

29. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2013. ГОДИНУ

Стручна обрада:
Одељење за финансије и буџет
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. октобар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. новембар 2012. године

Претходно разматра:
Комисија за статутарна питања, орга-
низацију и нормативна акта и Савет за 
финансије

30.  ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ  БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
2013. ГОДИНУ

Стручна обрада:
Служба за послове органа општине
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. новембар 2012. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председнику 
Скупштине општине:
1. децембар 2012. године
Претходно разматра:
Сва радна тела Скупштине општине и 
Савет за међунационалне односе.

Скупштина општине ће у току 
године доносити одлуке и друга општа 
акта за које буде овлашћена и задужена 
законима и другим прописима.

II

Скупштина општине ће разматра-
ти и остала питања из своје надлежности: 
сагласности на општа акта установа и 
јавних предузећа, изборе и именовања и 
друга питања према указаној потреби, на 
предлог овлашћених предлагача.

О извршењу Програма рада ста-
раће се председник Скупштине општине, 
секретар Скупштине општине, начелник 
Општинске управе и руководиоци дру-
гих субјеката задужених за обраду поје-
диних материјала.

III

Програм  рада  Скупштине општи-
не  Бачка  Паланка објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-020-26/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

202
На основу члана 7. Закона о пре-

возу у друмском саобраћају („Службени 
гласник Републике Србије“ број 46/95, 
66/2001, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011), 
члана 4. став 3. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број 88/2011) и члана 38. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 44.  се-
дници, одржаној 14. децембра 2011.  го-
дине, доноси

О Д Л У К У
о јавном превозу путника 
у друмском саобраћају на 

територији Општине Бачка 
Паланка

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком се уређује органи-
зација и начин обављања јавног превоза 
путника у друмском саобраћају на тери-
торији Општине Бачка Паланка.

Јавни превоз путника може се оба-
вљати као: линијски, ванлинијски и ауто-
такси превоз.

"Јавни превоз" јесте превоз који 
је под једнаким условима доступан свим 
корисницима услуга.

"Линијски превоз" јесте јавни пре-
воз који се обавља на одређеној линији 
по реду вожње.

"Ванлинијски превоз" јесте јавни 
превоз за који се услови превоза утврђују 
за сваки превоз.

"Ауто-такси превоз" јесте јав-
ни ванлинијски превоз путника који се 
обавља путничким аутомобилом који 
испуњава услове  прописане Законом о 
превозу у друмском саобраћају и овом 
одлуком.

Члан 2.

 Јавни превоз  путника у друмском 
саобраћају обавља се возилима која ис-
пуњавају услове утврђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима и 
прописима о стандардима за поједине 
врсте возила. 

Возила којима се обавља јавни 
превоз морају се редовно одржавати и 
контролисати како би се обезбедила њи-
хова техничка исправност.

У возилу којим се обавља јавни 
превоз у друмском саобраћају, осим пут-
ничког аутомобила којим се обавља ауто-
такси превоз, мора се налазити путни на-
лог попуњен на прописан начин, потпи-
сан од стране возача и оверен и потписан 
од стране овлашћеног лица.

Издавање, вођење и евиденција о 
издатим путним налозима мора се врши-
ти на прописан начин.

Возилa којим се обавља јавни пре-
воз путника, осим путничког аутомоби-
ла којим се обавља ауто-такси превоз и 
возила којима се обавља градски превоз, 
морају имати на бочним странама испи-
сано пословно име, односно фирму, а мо-
же имати и његов знак који ужива зашти-
ту у складу са законом којим се утврђују 
жигови.

На бочним странама возила којим 
се обавља јавни превоз не могу се ста-
вљати други натписи осим натписа из  
претходног става.
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Пословно име, односно фирма, 
мора бити исписана словима висине нај-
мање 5cm, бојом која се битно разликује 
од основне боје возила. 

 У возилу којим се обавља превоз 
путника, односно лица, осим путничког 
аутомобила којим се обавља ауто-такси 
превоз не може се налазити таксиметар.

Члан 3.

Линијски и ванлинијски јавни пре-
воз путника може обављати привредно 
друштво или друго правно лице и преду-
зетник регистрован за обављање те врсте 
превоза и ако испуњава услове утврђене 
Законом о превозу у друмском  саобраћају 
у погледу опремљености, односно ако је 
уписан у акт којим се утврђује испуње-
ност услова за отпочињање и обављање 
јавног превоза путника.

Линијски превоз путника може 
обављати предузеће или друго правно 
лице које је власник најмање три регис-
трована аутобуса. 

Ванлинијски превоз путника може 
обављати превозник који је власник нај-
мање једног аутобуса.

Ауто-такси превоз може обавља-
ти ауто-такси превозник који је власник 
најмање једног регистрованог путничког 
возила.

Прималац лизинга сматра се влас-
ником у смислу става 2. 3. и 4. овог члана. 

Члан 4.

Јавни линијски превоз путника 
на територији Oпштине Бачка Паланка 
врши превозник коме Скупштина опш-
тине Бачка Паланка повери делатност 
градског и приградског превоза путника.

Цене услуга превоза у градском 
и приградском саобраћају и ауто-такси 
превозу утврђују се посебним актом који 
доноси Општинско веће Општине Бачка 
Паланка. 

Члан 5.

Јавни превоз путника на терито-
рији Oпштине Бачка Паланка се обавља у 
складу са овом Одлуком и општим усло-
вима превоза путника који се односе на: 
начин и услове пријема путника у ауто-
бус на аутобуским станицама и аутобус-
ким стајалиштима, повластице за превоз 
одређених путника, услове за пријем и 
чување пртљага и ствари које су примље-
не на превоз, правила коришћења возила 
и услове ускраћивања превоза (забрана 
пушења, узнемиравање путника и воза-
ча и сл.) и начин упознавања корисника 
превоза са условима превоза. 
 Опште услове превоза утврђује 
Привредна комора Републике Србије. 
 Превозник и посада возила дужни 
су да на захтев корисника превоза дају на 
увид опште услове превоза.

Члан 6.

У возилу којим се обавља јавни 
превоз путника, ако посебним прописи-
ма није другачије одређено, не могу се 
превозити лица испод 6 година старости 
без пратиоца, лица оболела од заразне 
болести, лица која својом одећом или 
пртљагом могу оштетити или упрљати 
унутрашњост возила, лица под видним 
дејством алкохола или опојних дрога, 
животиње, експлозив, лако запаљиве, от-
ровне, радиоактивне, заразне материје, 
органски пероксиди и посмртни остаци.

II ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

1. Линијски превоз путника

Члан 7.

Превозник може обављати ли-
нијски превоз путника ако има регистро-
ван и оверен ред вожње. 

Ред вожње у градском и приград-
ском саобраћају региструје и оверава 
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Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка – Одељење за привреду (у даљем 
тексту: Одељење за привреду), са ро-
ком важења који је утврђен Одлуком 
Скупштине општине и Уговором о пове-
равању обављања јавног превоза путни-
ка у друмском саобраћају на територији 
Oпштине Бачка Паланка.

Уз захтев за регистрацију реда во-
жње подноси се: извод из регистра о вр-
шењу делатности, доказ о испуњености 
законом утврђених услова, подаци о мо-
гућности коришћења аутобуских стаја-
лишта и уговор о поверавању јавног пре-
воза.

Изузетно, од одредби из става 2. 
овог члана, ред вожње  се у току важења 
може изменити, на захтев корисника 
превоза или превозника, уз сагласност 
Oпштинског већа Општине Бачка Па-
ланка, уколико се тиме не умањује уку-
пан број полазака у важећем реду во-
жње. 

Одељење за привреду региструје 
и оверава ред вожње у року од 15 дана од 
дана достављања.

 Одељење за привреду води Реги-
стар оверених редова вожње који садр-
жи: редни број, назив превозника, назив 
линије, број полазака на линији, рок ва-
жења реда вожње и др. 

О отпочињању обављања ли-
нијског превоза путника, превозник оба-
вештава кориснике превоза путем сред-
става јавног информисања, или на други 
одговарајући начин.

Члан 8.

Превозник се мора придржавати 
регистрованог и овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње ли-
нијски превоз може се привремено обус-
тавити или изменити у случајевима: 

1. прекида саобраћаја због више си-
ле или извођења радова на рекон-
струкцији пута, 

2. због мера надлежног органа који 
непосредно утичу на ограничење 
саобраћаја док те мере трају.
Превозник је дужан пре почетка 

обуставе превоза из става 2. овог члана 
о томе обавестити Одељење за привреду, 
а преко средстава јавног информисања и 
кориснике превоза. 

Члан 9.

Превозник је дужан у линијском 
превозу примити сваког путника у гра-
ницама расположивих места за путнике. 

Превозник је дужан обезбедити 
превоз пртљага истовремено са превозом 
путника коме пртљаг припада.

Ствари које се не сматрају ручним 
пртљагом не могу се сместити у делу 
возила у коме се налазе места за превоз 
путника. 

Члан 10.

У возилу којим се обавља ли-
нијски превоз путника мора се налазити: 

1. важећи и оверен ред вожње, 
2. важећи и оверен ценовник,
3. општи услови превоза путника,
4. назив линије са назнаком најмање 

једне успутне аутобуске станице 
или аутобуског стајалишта, истак-
нут у доњем десном углу ветро-
бранског стакла и са стране поред 
улазних врата,

5. уговор о раду возача или потврда 
да је возач запослен код превоз-
ника код кога је регистрован ред 
вожње.

6. решење о испуњености услова за 
отпочињање и обављање јавног 
превоза путника.
У важећем и овереном ценовнику 

из претходног става тачка 2. цене превоза 
мрају бити у потпуности усклађене са ак-
том из члана 4. став 2. ове одлуке. 

У аутобусу којим се обавља "БИС 
превоз" мора бити и додатна табла са 
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натписом: "БИС" и редним бројем ауто-
буса према броју укључених аутобуса у 
"БИС превозу".

Члан 11.

Пријем путника у возилу и искр-
цавање путника у јавном превозу врши 
се на аутобуској станици и аутобуским 
стајалиштима која су унета у ред вожње. 

Члан 12.

Аутобуска станица је објекат у 
коме се обавља: прихват и отпрема ауто-
буса, пртљага и ствари, укрцавање и ис-
крцавање путника, издавање возних ка-
рата и других превозних исправа, давање 
обавештења о превозу и пружању других 
услуга у вези са превозом.

Аутобуска станица мора имати 
пословну зграду са простором за про-
дају возних карата и других превозних 
исправа и давање обавештења о превозу; 
чекаоницу; гардеробу и јавни санитарни 
чвор са текућом водом, као и простор за 
аутобусе са перонима и паркиралиште за 
аутобусе и испуњавати друге прописане 
услове.

Члан 13.

Аутобуске станице и аутобуска 
стајалишта морају испуњавати саобраћај-
но-техничке и друге услове за изградњу, 
одржавање и експлоатацију, у складу 
са  Правилником о ближим саобраћајно 
техничким условима за изградњу, одржа-
вање и експлоатацију аутобуских стани-
ца и аутобуских стајалишта. 

О одржавању аутобуских стаја-
лишта стараће се предузеће коме општи-
на повери те послове.

Члан 14.

Аутобуска станица мора сачини-
ти извод из реда вожње и истаћи га на 
видном месту на аутобуској станици, 

најкасније дан пре ступања на снагу реда 
вожње. 

Привредно друштво које управља 
аутобуском станицом води евиденцију 
полазака и долазака аутобуса на прописа-
ном обрасцу.

Превозник који користи аутобус-
ку станицу доставља аутобуској станици 
регистровани ред вожње за сваку линију 
10 дана пре почетка обављања превоза на 
тој линији. 

Члан 15.

Аутобуско стајалиште је изграђен 
простор ван коловоза, или прописано 
обележена површина на коловозу која 
служи за заустављање аутобуса ради укр-
цавања и искрцавања путника. 

Аутобуско стајалиште мора бити 
спојено са најближом пешачком стазом 
или тротоаром и обележено са прописа-
ним саобраћајним знаком.

Аутобуско стајалиште мора имати 
извод из реда вожње који је дужан да по-
стави превозник.

За коришћење аутобуског стаја-
лишта не може се путницима и превоз-
ницима наплаћивати накнада. 

Члан 16.

На подручју Oпштине Бачке Па-Oпштине Бачке Па-пштине Бачке Па-
ланке, Скупштина општине Бачка Па-
ланка својом одлуком одређује аутобуска 
стајалишта према врсти превоза путника 
и дефинише изградњу, одржавање и екс-
плоатацију истих. 

2. Ванлинијски превоз путника

Члан 17.

Ванлинијски превоз путника оба-
вља се на основу уговора закљученог у 
писаној форми између превозника и ко-
рисника превоза којим се утврђује наро-
чито: релација, време обављања превоза, 
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цена превоза и место укрцавања и искр-
цавања путника. 

У ванлинијском превозу путника, 
превозник може за једну вожњу закљу-
чити само један уговор, који мора бити 
нумерисан и закључен само са једним 
корисником.

Укрцавање и искрцавање путни-
ка у ванлинијском превозу врши се само 
у местима која су утврђена уговором из 
става 1. овог члана.

Превозници који обављају ванли-
нијски превоз путника не могу укрцава-
ти и искрцавати путнике на аутобуским 
стајалиштима. 

Као ванлинијски превоз путника 
аутобусима сматра се и превоз радни-
ка на посао и са посла, ђака и студената 
до школе, факултета и места становања, 
на основу уговора закљученог у писаној 
форми и са посебним возним исправама 
(недељна, месечна, годишња карта), без 
примања других путника. 

Уговор на основу кога се обавља 
ванлинијски превоз путника мора бити 
закључен пре отпочињања превоза.

Члан 18.

У аутобусу којим се обавља ван-
линијски превоз путника мора се нала-
зити решење о испуњености услова за 
отпочињање и обављање јавног превоза 
путника, примерак уговора на основу 
којег се обавља превоз, уговор о раду во-
зача или потврда да је возач запослен код 
превозника, општи услови превоза, спи-
сак путника за које је уговорен превоз и у 
доњем десном углу ветробранског стакла 
истакнут натпис: "Слободна вожња".

 Списак путника из става 1. овог 
члана мора бити сачињен за сваку вожњу 
и закључен и оверен печатом превозни-
ка пре постављања возила за укрцавање 
путника у полазишту.

 3. Ауто-такси превоз путника

Члан 19.

Ауто-такси превоз путника (у 
даљем тексту: такси-превоз) је вид ја-
вног ванлинијског превоза за који путник 
утврђује релацију и за то плаћа новчани 
износ који покаже таксиметар.

Члан 20.

Такси превоз могу обављати прав-
на лица и предузетници чија је претеж-
на делатност ауто-такси превоз путника, 
који су за обављање те делатности регис-
тровани у Регистру привредних субје-
ката и који имају одобрење Одељења 
за привреду Општине Бачка Паланка за 
обављање ауто-такси превоза путника. 

Члан 21.

Такси-возач је физичко лице које 
обавља такси-превоз, као предузетник 
или као запослени у правном лицу, у 
смислу одредаба ове одлуке. 

Члан 22.

Физичко лице може обављати так-
си-превоз, као предузетник, ако поред 
општих услова утврђених законом, ис-
пуњава и услове утврђене овом одлуком 
и то: 

1. да има возачку  дозволу одгова-
рајуће категорије у трајању од нај-
мање 5 година,

2. да је власник возила или корисник 
возила по уговору о лизингу 
закљученим са овлашћеним пре-
дузећем,

3. да је држављанин Републике Ср-
бије,

4. да има пребивалиште на терито-
рији Oпштине Бачка Паланка,

5. да је пословно способан (лекарско 
уверење за возача),
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6. да има одобрење Одељења за при-
вреду Општине Бачка Паланка 
за обављање ауто-такси превоза 
путника.

7. да има положен испит о позна-
вању прописа који регулишу такси 
превоз и о познавању насељених 
места на територији општине Ба-
чка Паланка, што се доказује уве-
рењем о положеном испиту (такси 
дозволом). 

8.  да му правоснажном судском од-
луком није забрањено обављање 
одређене делатности, односно 
да му правоснажним решењем о 
прекршају није изречена заштит-
на мера забране обављања делат-
ности, док трају правне последице 
осуде, односно мере. 
Испит из таче 7. претходног става 

полаже се по Програму за полагање ис-
пита из области познавања прописа који 
регулишу такси-превоз и области по-
знавања насељених места на територији 
Општине Бачка Паланка.

Програм из претходног става до-
носи Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на предлог Одељења за привре-
ду.

Председник Општине именује Ко-
мисију за полагање испита о прописима 
који регулишу такси-превоз и о позна-
вању насељених места на територији 
Општине Бачка Паланка .

Члан 23.

Опште удружење предузетника 
(такси секција) Бачка Паланка је дужно 
да месечно доставља Одељењу за при-
вреду редослед постављања такси-пре-
возника на такси-стајалиштима на тери-
торији Oпштине Бачка Паланка.

Удружење таксиста (секција) је 
дужно да дефинише организацију рада 
као и кодекс понашања такси возача у 
циљу обезбеђења квалитета и обима ус-
луге, доступности и континуитета пре-

воза, најкасније у року од три месеца од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Привредно друштво или друго 
правно лице не могу уступити такси во-
зило за које имају одобрење за обављање 
делатности другим превозницима.

Члан 24. 

За обављање такси-превоза прав-
но лице поред законом прописаних усло-
ва мора  да испуњава и следеће услове:

1. да је регистровало ову врсту пре-
воза, као претежну делатност, 

2. да је власник возила или корисник 
возила по уговору о лизингу 
закљученим са овлашћеним пре-
дузећем,

3. да има седиште на територији 
Oпштине Бачка Паланка, 

4. да има одобрење Одељења за при-
вреду Општине Бачка Паланка за 
свако возило којим обавља ауто-
такси превоз путника,

5. да је измирио пореске обавезе по 
основу јавних прихода, што дока-
зује уверењем надлежног органа, а 
које није старије од шест месеци, 
односно закљученим споразумом 
са надлежном пореском управом о 
репрограмирању дуга.  

6. да такси-возач запослен код пра-
вног лица испуњава услове про-
писане чланом 22. тачке 1. 3. 5. 7. 
и  8. ове одлуке. 

 Члан 25.

Предузетник може обављати так-
си-превоз само са једним возилом, којим 
лично управља и које је уписано у ре-
шење о регистрацији делатности.

Члан 26.

Такси-возило за обављање такси-
превоза  мора испуњавати следеће усло-
ве:

1. да има највише 5 седишта,
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2. да има најмање 4 врата,
3. да је произведено минимално у 

складу са условима прописаним 
нормом ЕУРО 3 у погледу издувне 
емисије, 

4. да има таксиметар који мора би-
ти технички исправан, баждарен, 
пломбиран и постављен тако да 
новчани износ који откуцава буде 
видљив за путнике, 

5. да су грејање и вентилација 
исправни, 

6. да има важећи ценовник, поста-
вљен тако да његов садржај буде 
видљив путницима, 

7. да је на видном месту истакнут 
назив и адреса ауто-такси превоз-
ника,

8. да је возило чисто и без оштећења, 
да рекламне поруке и налепнице 
не буду на стакленим површина-
ма,

9. уколико је возило на плински по-
гон, да има атест о уградњи плин-
ске инсталације која је уписана у 
саобраћајну дозволу, 

10. да има полису осигурања путника 
у јавном превозу, 

11. да поседује противпожарни апарат 
са важећим роком употребе, прич-
вршћен на приступачно место,

12. да има светлећу кровну ознаку са 
натписом: "ТАXI ",

13. да поседује књигу рачуна намење-
ну за такси услуге, 

14. да има волан на левој страни,
15. да  има оверен картон о изврше-

ном шестомесечном техничком 
прегледу и оверену саобраћајну 
дозволу о годишњој регистрацији.
У важећем и овереном ценовнику 

из претходног става тачка 6. цене превоза 
мрају бити у потпуности усклађене са ак-
том из члана 4. став 2. ове одлуке. 

Кровна ознака из тачке 12. овог 
члана служи за идентификацију такси-
возила и садржи: натпис "ТАXI ", еви-
денциони број и назив општине.

Одељење за привреду води регис-
тар кровних ознака.

Члан 27.

Захтев за регистровање делат-
ности такси-превоза подноси се Аген-
цији за привредне регистре Београд.

Уз захтев прилаже се одобрење 
Одељења за привреду Општине Бачка 
Паланка за обављање ауто-такси превоза 
путника. 

Члан 28.

Решење о упису у Регистар прија-
ва за обављање такси-превоза доноси 
Агенција за привредне регистре Београд.

Такси-превозник је обавезан да 
све измене везане за податке које садржи 
решење (промена возила, промена адре-
се и др.) одмах пријави Агенцији за при-
вредне регистре Београд.

Члан 29.

Одељење за привреду – Саобраћај-
на инспекција утврђује да ли такси-пре-
возник испуњава све услове прописане 
законом и чланом 26. ове одлуке и  до-
носи одобрење за обављање ауто-такси 
делатности на територији општине Бачка 
Паланка.

Одобрење из претходног става се 
издаје са роком важења од годину дана и 
уз њега се такси-превознику издаје нале-
пница, која садржи назив општине, вре-
ме важења одобрења и регистарски број 
такси возила.

Важеће одобрење за обављање де-
латности из става 1. овог члана  мора се 
налазити у возилу за време обављања ау-
то-такси превоза, а налепница мора бити 
истакнута у доњем десном углу ветро-
бранског стакла. 

Превозник је дужан да једном го-
дишње изврши редован преглед такси 
возила код надлежне саобраћајне ин-
спекције.
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Члан  30.

Такси-возач може привремено 
престати са обављањем такси-превоза за 
време: 

1. боловања или породиљског одсу-
ства,

2. одслужења војне обавезе, струч-
ног усавршавања или вршења јав-
не функције,

3. коришћења годишњег одмора у 
складу са законом, 

4. поправке возила којим обавља так-
си-превоз у трајању до три месеца 
у току календарске године,

5. војне вежбе, притвора или издр-
жавања казне затвора у трајању 
до шест месеци, као и за време 
трајања заштитне мере забране 
управљања моторним возилом. 

Члан 31. 

Захтев за привремени престанак 
обављања такси-превоза, превозник под-
носи Агенцији за привредне регистре Бе-
оград.

Такси-превозник је обавезан да 
отпочне са такси-превозом, најкасније у 
року од три дана од дана престанка окол-
ности због којих је одобрен привремени 
престанак обављања такси превоза. 

Члан 32. 

Такси-возач престаје са оба-
вљањем такси-превоза: 

1. на лични захтев, одјавом оба-
вљања такси-превоза,

2. наступањем околности које су 
у супротности са одредбама из 
члана 22. и 24. ове Одлуке.

Члан 33.

Такси-возач је дужан да такси-
таблу држи укључену када је такси-вози-
ло слободно.

Такси-превозник који не врши 
такси-превоз, већ возило користи за соп-
ствене потребе, дужан је да са крова во-
зила уклони ознаку "такси".

Члан 34.

Такси-стајалиште је одређено 
и уређано место на коме такси-возила 
пристају, чекају и примају путнике. 

Члан 35.

 Програм о оптималном органи-
зовању ауто-такси превоза, са бројем и 
распоредом такси-стајалишта, доноси 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на предлог Одељења за привреду у 
складу са саобраћајно- техничким усло-
вима, који се дефинишу у петогодишњем 
планском периоду.

О одржавању такси стајалишта, 
постављању саобраћајних знакова и оз-
нака стара се предузеће коме су пове-
рени послови управљања и одржавања 
општинских путева и улица на терито-
рији општине Бачка Паланка.  

Члан 36.

Такси стајалишта могу да користе 
само превозници који имају одобрење за 
њихово коришћење.

Одобрење из става 1. овог члана 
издаје Одељење за привреду на захтев 
превозника.

На такси-стајалишта возила се по-
стављају у складу са саобраћајном сигна-
лизацијом. 

Такси-возач је обавезан да буде у 
такси-возилу или непосредно у његовој 
близини, за време док се оно налази на 
такси-стајалишту.

Када се такси-возило налази на 
стајалишту, на ком су такси места обеле-
жена уздужно, такси-возачи су обавезни 
да буду у свом такси-возилу или непо-
средно у његовој близини и да возила по 
редоследу померају, попуњавајући уп-
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ражњена места, настала одласком првог 
по реду возила. 

Члан 37.

Такси-возач је обавезан да такси-
превоз започне: 

1. са такси-стајалишта,
2. на позив путника, а на местима 

где није забрањено заустављање и 
паркирање возила, у складу са за-
конским прописима.

Члан 38.

На аутобуским стајалиштима и на 
удаљености мањој од 15 метара, испред 
и иза обележених стајалишта, забрањено 
је паркирање такси-возила ради пријема 
путника. 

Путничким аутомобилом којим се 
обавља ауто-такси превоз путника не мо-
же се обављати линијски превоз путника.

Ауто-такси превозник не може ко-
ристити аутобуска стајалишта која су ак-
том општине одређена за линијски пре-
воз путника.

Члан 39. 

Такси превоз се може обављати 
само на територији општине од које је 
превозник добио одобрење, осим у слу-
чају изричитог захтева путника.

Такси превоз на територији 
општине Бачка Паланка могу обављати 
само такси-превозници који имају издато 
важеће одобрење за обављање ауто-так-
си делатности од Одељења за привреду 
Општине Бачка Паланка.

Изузетно, ако је такси превоз запо-
чет са територије друге општине, такси 
превозник је обавезан да одмах по завр-
шетку превоза уклони кровну ознаку и 
не може да пружа услуге такси превоза 
на територији општине од које нема одо-
брење.

У случају превоза из става 3. овог 
члана, када исти путник има намеру да 

након искрцавања истим возилом наста-
ви превоз, такси превозник је дужан да 
уклони кровну ознаку у тренутку када 
путник напусти путнички простор вози-
ла, чека на путника без заустављања рада 
таксиметра, а по повратку тог путника у 
путнички простор возила такси прево-
зник је обавезан да на прописан начин 
поново истакне ауто-такси ознаку.

Такси превозницима који имају 
одобрење за обављање ауто-такси де-
латности издато у другим општинама, 
забрањено је отпочињање превоза путни-
ка на територији Oпштине Бачка Палан-Oпштине Бачка Палан-пштине Бачка Палан-
ка. 

Члан 40.

Такси-возилом не могу се прево-
зити: 

1. деца до 6 година старости, без 
пратиоца, осим ако је родитељ или 
старатељ споразумно са такси-во-
зачем оверио превоз детета,

2. лице под дејством опојних дрога 
и лица оболела од заразних бо-
лести, лица којом својом одећом 
или пртљагом могу оштетити или 
упрљати унутрашњост возила и 
на предњем седишту лица под ви-
дним дејством алкохола,

3. посмртни остаци,
4. животиње,
5. експлозивне, лако запаљиве, от-

ровне, радиоактивне и сличне ма-
терије које због својих особина 
могу бити опасне по безбедност 
и здравље људи или могу нанети 
другу штету.

Члан 41.

Такси-возач је обавезан примити 
на такси-превоз сваког путника у гра-
ницама расположивих седишта, као и 
пртљаг путника у границама величине 
и носивости простора за пртљаг, осим 
путника и ствари из члана 40. ове Одлу-
ке.
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Члан 42.

Такси-возач је обавезан да по улас-
ку путника у возило укључи таксиметар. 

Такси-превоз започиње уласком 
путника у возило. 

Такси-возач је обавезан да такси-
превоз обави путем који путник одреди, 
односно најкраћим путем до места опре-
дељења путника.

Члан 43.

Накнада за обављање такси-пре-
воза утврђује се ценовником услуга из 
члана 4. став 2. ове одлуке и наплаћује 
се у износу који покаже таксиметар на 
месту опредељења путника.

 Tакси-возач је обавезан да по 
извршеној услузи, на захтев корисника 
услуге превоза, изда рачун који мора да 
садржи: регистарски број возила, датум 
и време вожње, релацију вожње, цену ус-
луге, печат и потпис возача. 

Члан 44.

За време рада такси-возач мора 
да има у возилу решење о упису у Ре-
гистар такси-превозника, полису осигу-
рања путника у јавном превозу, а ако је 
запослен у правном лицу и уговор о раду. 

Члан 45.

У случају немогућности да так-
си-превозник заврши започети превоз, 
припада му као накнада половина изно-
са који у моменту превоза покаже такси-
метар, под условом да обезбеди путнику 
друго возило, ради путовања до места 
одредишта.

Члан 46.

Такси-возач је обавезан да се за 
време такси-превоза према путницима 
опходи са пажњом и поштовањем. 

Такси-возач је обавезан да за вре-
ме такси-превоза буде уредан и чист. 

Члан 47.

Привредно друштво или друго 
правно лице и такси-возач дужни су да 
саобраћајном инспектору омогуће нес-
метано вршење послова контроле, ставе 
на увид потребна документа, да у року 
који инспектор одреди, доставе потребне 
податке и да поступе по налогу инспек-
тора. 

III НАДЗОР

Члан 48.

Инспекцијски надзор над приме-
ном ове одлуке врши Одељење за при-
вреду путем саобраћајне инспекције. 

Општински саобраћајни инспек-
тор има право и дужност да у вршењу 
инспекцијског надзора:

1. прегледа возила којима се обавља 
јавни превоз путника у друмском 
саобраћају на територији Општи-
не Бачка Паланка и контролише 
потребну документацију за вози-
ла,

2. контролише важеће и оверене 
редове вожње, уговоре о ванли-
нијском превозу са списковима 
путника и другу потребну доку-
ментацију,

3. утврђује идентитет превозника, 
возног особља и других одговор-
них лица за обављање превоза, 
контролом личних карата и других 
одговарајућих исправа,

4. контролише превозна документа у 
обављању јавног превоза,

5. контролише уговоре, превозне 
исправе и пословање наручилаца 
превоза, односно корисника пре-
воза, који се односе на превоз.
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Члан 49.

У вршењу инспекцијског надзо-
ра општински саобраћајни инспектор је 
дужан и овлашћен да нареди отклањање 
недостатака у погледу: 

испуњености прописаних услова 
и начина за обављање јавног превоза,

прописаних услова за рад ауто-
буских стајалишта,

уредне контроле техничке исправ-
ности возила,

придржавања реда вожње, 

Члан 50.

Против решења општинског  
инспектора може се изјавити жалба 
Општинском већу Општине Бачка Па-
ланка у року од 15 дана од дана доста-
вљања.

Жалба на решење не одлаже извр-
шење решења. 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 51.

Новчаном казном од 50.000,00 до 
500.000,00 динара казниће се за прекр-
шај привредно друштво или друго прав-
но лице, ако:

1. обавља јавни превоз путника, 
а не испуњава услове из члана 
3. став 1. ове Одлуке,

2. има таксиметар у возилу (члан 
2. став 8.),

3. обавља линијски превоз пут-
ника, односно ванлинијски 
превоз путника супротно од-
редбама члана 3. став 2. и 3. 
ове одлуке,

4. отпочне и обавља линијски 
превоз путника, без регистро-
ваног и овереног реда вожње 
(члан 7. став 1. ове одлуке),

5.  у линијском превозу не прими 
путнике у границама располо-

живих места за путнике (члан 
9. став 1. ове Одлуке),

6. обустави обављање линијског 
превоза путника, супротно од-
редби члана 8. став 2. ове Од-
луке,

7. предузеће које управља ау-
тобуском станицом не води 
тачну евиденцију полазака и 
долазака аутобуса на прописа-
ном обрасцу (члан 14. став 2. 
ове Одлуке),

8. за коришћење аутобуског 
стајалишта наплаћује накнаду 
(члан 15. став 4. ове Одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се новчаном казном од 3.000,00 
до 30.000,00 динара и одговорно лице 
у предузећу, односно другом правном 
лицу.

Члан 52.

Новчаном казном од 25.000,00 до 
200.000,00 динара казниће се за прекр-
шај привредно друштво и друго правно 
лице ако:

1. обавља превоз путника возилом 
које не испуњава прописане усло-
ве и које није редовно одржавано 
и контролисано, супротно члану 2. 
став 1. и 2. ове Одлуке,

2. у возилу нема путног налога по-
пуњеног, овереног и потписаног 
на прописан начин (члан 2. став 3. 
ове Одлуке),

3. издавање, вођење и евиденцију 
путних налога не врши на пропи-
сан начин (члан 2. став 4. ове Од-
луке),

4. не придржава се регистрованог и 
овереног реда вожње (члан 8. став 
1. ове Одлуке),

5. пријем путника у возило и искр-
цавање путника не врши на ауто-
буским станицама и аутобуским 
стајалиштима који су унети у ред 
вожње (члан 11. ове Одлуке),
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6. не обавести кориснике превоза о 
почетку обављања линијског пре-
воза путника (члан 7. став 7. ове 
Одлуке),
За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се новчаном казном у износу од 
3.000,00 до 30.000,00 динара и одговорно 
лице у предузећу, односно другом прав-
ном лицу.

Члан 53.

Новчаном казном у износу од 
15.000,00 до 100.000,00 динара казниће 
се за прекршај привредно друштво и дру-
го правно лице, ако:

1. обавља јавни превоз противно 
општим условима превоза (члана 
5.  ове Одлуке),

2. у возилу које обавља јавни превоз 
путника превози лице и ствари, 
супротно одредбама члана 6. ове 
Одлуке,

3. не обезбеди превоз пртљага ис-
товремено са превозом путника 
(члан 9. став 2. ове Одлуке),

4. пре почетка обуставе линијског 
превоза путника не обавести на-
длежни орган, односно корисника 
превоза (члан 8. став 3. ове Одлу-
ке),

5. обавља линијски превоз путника, 
противно одредбама из члана 10. 
став 1. ове Одлуке,

6. обавља ванлинијски превоз путни-
ка, противно одредбама из члана 
17. и 18. ове Одлуке,

7. ауто-такси превоз обавља против-
но одредбама из члана 26. ове Од-
луке,

8. у вршењу ауто-такси превоза не 
укључи таксиметар (члан 42. став 
1. ове Одлуке),

9. у возилу нема одобрење за оба-
вљање делатности из  члана 29. 
став 3. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се новчаном казном од 3.000,00 

до 20.000,00 и одговорно  лице у преду-
зећу, односно у другом правном лицу.

Члан 54.

Новчаном казном од 10.000,00 до 
50.000,00 динара казниће се за прекршај 
привредно друштво и друго правно лице, 
ако:

1. возило којим се обавља јавни пре-
воз путника нема на прописан на-
чин на бочним странама исписану 
фирму или ако је стављен други 
натпис (члан 2. став 5. 6. 7. и 8. ове 
Одлуке),

2. ствари које се не сматрају ручним 
пртљагом смешта у део возила за 
смештај путника (члан 9. став 3. 
ове Одлуке),

3. не достави аутобуској станици 
регистрован ред вожње у пропи-
саном року (члан 14. став 3. ове 
Одлуке),

4. не сачини извод из реда вожње и 
не истакне га на видном месту у 
аутобуској станици у прописаном 
року (члан 14. став 1. ове Одлуке),

5. не изда возну карту, односно по-
тврду за превоз пртљага или изда-
вање возних карата, врши против-
но одредбама члана 15. став 5. ове 
Одлуке,

6. обавља такси-превоз супротно од-
редбама из члана 38. 39. 41. 43. 44. 
и 47. ове Одлуке. 
За прекршај из члана 1. овог члана 

казниће се новчаном казном од 2.000,00 
до 15.000,00 динара  и одговорно лице у 
предузећу, односно другом правном ли-
цу.

Члан 55.

Новчаном казном од 5.000,00 до 
80.000,00  динара казниће се за прекршај 
предузетник, ако:

1. обавља превоз возилима која не 
испуњавају прописане услове и 
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која нису редовно одржавана и 
контролисана (члан 2. став 1. и 2. 
ове Одлуке),

2. у возилу нема путног налога који 
је попуњен, оверен и потписан на 
прописан начин (члан 2. став 3. 
ове Одлуке),

3. обавља превоз, а не испуњава ус-
лове из члана 3. став 1. ове Одлу-
ке,

4. обавља ванлинијски превоз путни-
ка, супротно одредбама члана 3. 
став 3. члана 17. и 18. ове Одлуке,

5. обавља јавни превоз путника, про-
тивно општим условима превоза 
и онемогући кориснику превоза 
увид у опште услове превоза (члан 
5.  ове Одлуке),

6. у возилу којим обавља јавни пре-
воз путника, превози лица и ства-
ри, супротно одредбама члана 6. 
ове Одлуке, 

7. ауто-такси превоз обавља супро-
тно одредбама из члана 25. и 26. 
ове Одлуке,

8. такси-превозник поступа супро-
тно из члана 42. став 1. ове Одлу-
ке.

Члан 56.

Новчаном казном од. 4.000,00 до 
40.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник, ако:

1. у возилу нема важеће одобрење за 
обављање ауто-такси делатности 
из члана 29. став 2. ове Одлуке,

2. такси-превозник поступа супро-
тно одредбама из члана 38. ове 
Одлуке,

3. издавање, вођење и евиденцију 
путних налога не врши у складу са 
чланом 2. став 4. ове Одлуке,

4. обавља такси-превоз супротно од-
редбама из члана 36. ове Одлуке,

5. такси-превозник поступа супро-
тно одредбама из члана 42. став 3. 
ове Одлуке,

6. такси-превозник поступа супро-
тно одредбама из члана 28. став 2. 
ове Одлуке, 

7. такси-превозник поступа супро-
тно одредбама из члана 41. 43. 44. 
и 47. ове Одлуке,

8. обавља ауто-такси превоз супро-
тно одредбама из члана 39. ове 
Одлуке,

9. возило којим се обавља јавни пре-
воз путника нема на прописан на-
чин на бочним странама исписану 
фирму или ако је истакнут други 
натпис (члан 2. став 5. 6. 7. и 8. ове 
Одлуке).

10. има таксиметар у возилу, којим се 
не обавља ауто-такси превоз (члан 
2. став 8. ове одлуке).

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 57.

 Превозници који су регистровани 
за обављање ауто-такси превоза, дужни 
су да ускладе своје пословање са одред-
бама из члана 26. тачка 4. ове одлуке,  до 
1. марта 2013. године.

Постојећи такси превозници који 
имају такси-возило са уређајем за уп-
рављање на десној страни, морају бити 
прилагођени условима из члана 26. став 
1. тачка 14. ове одлуке до 18. 09. 2012. 
године.

Програм за полагање испита  из 
члана 22. став 3.  ове одлуке донеће се у 
року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Комисија из члана 22. став 4.  ове 
одлуке именоваће се у року од три месе-
ца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Уверење о положеном испиту из 
члана 22. став 1 тачка 8. подносиоци за-
хтева за утврђивање испуњености услова 
дужни су да приложе  након почетка рада 
испитне комисије.
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Постојећи такси-превозници, уве-
рење из претходног става, дужни су да 
прибаве приликом обављања годишњег 
прегледа из члана 29. став 4. ове одлуке.

Издавање налепнице из члана 29. 
ове одлуке, евиденционог броја на такси 
табли и редовни годишњи преглед ауто-
такси возила, обављаће се након шест 
месеци од дана ступања ове одлуке. 

Члан 58.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о јавном пре-
возу у друмском саобраћају на терито-
рији Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
16/2006, 9/2007, 16/2009 и 19/2010).

Члан 59.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-344-40/2011
14. децембар 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

203
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка (”Службени 
лист Општине Бачка Паланка” бр. 17/08 
и 2/10), а у вези са чланом 5. Одлуке о 
оснивању ЈП ”Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка” (”Службени 
лист Општине Бачка Паланка” 13/09 и 
22/09),  Скупштина општине Бачка Па-
ланка  на својој 44.  седници, одржаној 
14. децембра 2011. године, донела је 

О Д Л У К У
о поверавању послова изградње и 
одржавања објеката јавне расвете 

на територији Општине Бачка 
Паланка

Члан 1.

Овом одлуком врши се поверавање 
послова изградње и одржавања објеката 
јавне расвете на територији Општине Ба-
чка Паланка.

Члан 2.

 Послови изградње и одржавања 
објеката јавне расвете у граду Бачка Па-
ланка и насељеним местима Челарево,  
Гајдобра,  Нова Гајдобра,  Параге,  Сил-
баш,  Обровац,  Товаришево,  Младеново,  
Карађорђево,  Нештин,  Визић,  Пивнице 
и Деспотово поверавају се ЈП ”Дирекци-
ја за изградњу Општине Бачка Паланка”,  
Трг братства јединства 36,  Бачка Палан-
ка.

Члан 3.

Послови  из члана 1. подразуме-
вају изградњу објеката јавне расвете,  
праћење стања објеката јавне расвете 
као и послове одржавања, обнављања и 
унапређења наведених објеката.

ЈП ”Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка” дужно је да у 
обављању наведених послова поступа 
савесно и стручно, пажњом доброг до-
маћина.

Члан 4.

Поверени послови на изградњи и 
одржавању објеката јавне расвете  фи-
нансирају се из средстава буџета Општи-
не Бачка Паланка  предвиђених за ту на-
мену. 
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Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-352-195/2011 
14. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

204
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка (”Службени 
лист Општине Бачка Паланка” бр. 17/08 
и 2/10), а у вези са чланом 5. Одлуке о 
оснивању ЈП ”Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка” (”Службени 
лист Општине Бачка Паланка” 13/09 и 
22/09), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 44. седници, одржаној 14. 
децембра 2011.године, донела је 

О Д Л У К У
о поверавању послова изградње и 
управљања дечијим игралиштима 

и спортско рекреативним 
теренима/објектима  постављеним 
на јавним површинама територије 

Општина Бачка Паланка

Члан 1.

Овом одлуком поверавају се по-
слови изградње и управљања дечијим 
игралиштима и спортско рекреативним 
теренима/објектима постављеним на јав-
ним површинама на територији општи-
не Бачка Паланка, ЈП ”Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка” , трг 
братства и јединства 35, Бачка Паланка.

Члан 2.

 Послови из члана 1. подразу-
мевају изградњу дечијих игралишта и 
спортско-рекреативних терена/објеката 
праћење стања објеката наведених у чла-
ну 1. одлуке као и послове одржавања, 
обнављања и унапређења наведених 
објеката.

Члан 3.

ЈП ”Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка” дужно је да у 
обављању наведених послова поступа 
савесно и стручно, пажњом доброг до-
маћина.

Члан 4.

Поверени послови на одржавању 
дечијих игралишта и спортско рекреа-
тивних терена финансирају се из сред-
става буџета Општине Бачка Паланка  
предвиђених за ту намену. 

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-35-97/2011 
14. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

205
На основу члана 29. став 3. За-

кона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ број 
72/2009), Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи предшколских 
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установа и мрежи школа (’’Службени 
гласник РС, број 80/2010), и члана 109. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 44. сед-
ници, одржаној 14. децембра 2011. годи-
не, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању мреже основних 

школа са седиштем  на територији 
Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број и 
просторни распоред основних школа на 
територији Општине Бачка Паланка 

Члан 2.

Мрежу основних школа чине:
 - Основна школа „Вук Караџић“ 

Бачка Паланка са издвојеним 
одељењем у Нештину и Визићу

 - Основна школа „Десанка Макси-
мовић“ Бачка Паланка

 - Основна школа „Свети Сава“ Ба-
чка Паланка

 - Основна школа „Алекса Шантић“ 
Гајдобра са издвојеним одељењем 
у Новој Гајдобри

 - Основна школа „Браћа Новаков „ 
Силбаш са издвојеним одељењи-
ма у Деспотову и Парагама 

 - Основна школа „15. октобар“ Пив-
нице

 - Основна школа „Жарко Зрења-
нин“ Обровац

 - Основна школа „Милета Протић“ 
Товаришево

 - Основна школа „Здравко Челар“ 
Челарево

 - Основна школа „Бранко Ћо-
пић“ у Младенову са издвојеним 
одељењем у Карађорђеву

 - Основна школа „Херој Пинки“ Ба-
чка Паланка

 - Школа за основно музичко обра-
зовање „Стеван Христић“ Бачка 
Паланка.

Члан 3.

Основне школе из члана 2. тачка 
1. до 10. ове Одлуке обављају делатност 
основног образовања и васпитања.

Основна школа „Херој Пинки“ 
обавља делатност образовања и васпи-
тања ученика ометених у развоју, а школа 
за основно музичко образовање „Стеван 
Христић“, обавља делатност основног 
музичког образовања.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању 
мреже основних школа са седиштем 
на територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 19/2005).

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-61-15/2011 
14. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

206
На основу члана 29. став 3. За-

кона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ број 
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72/2009), Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи предшколских 
установа и мрежи школа (’’Службени 
гласник РС, број 80/2010), и члана 109. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 44.  се-
дници, одржаној 14. децембра, 2011. го-
дине, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о утврђивању мреже дечјих 

вртића са седиштем на територији 
Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број, 
структура и просторни распоред дечјих 
вртића у  Општини Бачка Паланка (Мре-
жа дечјих вртића).

Члан 2.

Мрежу дечјих вртића чине:
1. Предшколска установа „Мла-

дост“ у Бачкој Паланци, ЈА бр. 18, у ок-
виру које функционишу:

 - Вртић „Невен“, ЈА бр. 4,
 - Вртић „Маслачак“, Цара Лазара 

бр. 45,
 - Вртић „Лептирић“, Краља Петра I 

бр.186
 - Вртић „Свети Сава“, Змај Јовина 

бр. 48,
 - Јаслице „Бубамара“, ЈА бр.4,
 - Обданиште „Пчелице“, ЈА бр. 18
 - Обданиште „Бамби“, Брегалничка 

бб,
 - Обданиште „Цврчак“ Васе Стајића 

бр. 2
2. Дечји вртићи при основним 

школама и то у:
 - Основној школи „Бранко Ћопић“ 

у Младенову, са вртићем и обда-
ништем при издвојеном одељењу 
у Карађорђеву,

 - Основној школи „Милета Протић“ 
у Товаришеву,

 - Основној школи „Жарко Зрења-
нин“ у Обровцу,

 - Основној школи „Алекса Шан-
тић“ у Гајдобри, са вртићем при 
издвојеном одељењу у Новој Гај-
добри,

 - Основној школи „Браћа Новаков“ 
у Силбашу, са вртићем при из-
двојеним одељењима у Деспотову 
и Парагама,

 - Основној школи „15. октобар“ у 
Пивницама,

 - Основној школи „Здравко Челар“ 
у Челареву у којој функционише и 
обданиште,

 - Основној школи „Вук Караџић“ 
у Бачкој Паланци у издвојеним 
одељењима у Нештину и Визићу.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању 
Мреже дечјих вртића са седиштем на 
територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка број" 19/2005 и 29/2011).

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-60-19/2011 
14. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 38. тачка 4. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист 

Општине Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 44. седници, одржаној 14. децембра 2011. године, донела је

О Д Л У К У 
о Програму припремања и опремања грађевинског земљишта, путне 

привреде и јавних функција за 2012. годину 

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се Програм припремања грађевинског земњишта, путне 
приверде јавних функција и опремања грађевинског земљишта за 2012. годину (у даљем 
тексту : Програм), који чини саставни део ове Одлуке. 

Члан 2.

Програм обухвата радове на: припремању грађевинског земњишта у Бачкој Палан-
ци, одржавање јавне расвете, сузбијање комараца, одржавање дечијих игралишта, редов-
ном и периодичном одржавању путева и путних објеката, изградња и модернизација пу-
тева, путних објеката и саобраћајне опреме у општини Бачка Паланка, као и одржавање 
и обнављање урбаног мобилијара у Бачкој Паланци.

Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из буџета Општине Бачка Палан-
ка.

Члан 4.

За остваривање Програма планирају се средства из буџета општине у висини од 
208.109.520,00 динара и то према изворима прихода:

1. Специјализоване услуге одржавање путне привреде 51.915.600
2 Специјализоване услуге комуналне потрошње 44.885.363
3 Капитално улагање  путне привреде 33.312.510
4. Развој града (урбанизам и уређење земљишта) 62.623.000
5. Трошкови реализације програма 15.373.074

Укупно: 208.109.520

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:
1. Припремање и опремање грађевинског земљишта 62.623.000
2 Путна привреда 85.228.110
3 Јавне функције 44.885.363
5 Трошкови реализације програма 15.373.074

Укупно: 208.109.520
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Буџетска средства предвиђена за реализацију овог Програма преносиће се Јавном 
предузећу „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ из буџета Општине Бачка 
Паланка.

            
Програм обухвата и радове на опремању грађевинског земљишта у општини Бачка 

Паланка (опремање формираних улица, изградња електроенергетских објеката, приба-
вљање грађевинског земљишта, опремање индустријских зона, опремање стамбених бло-
кива, модернизација јавног осветљења), који ће се финансирати из удружених средстава 
буџета општине Бачка Паланка и приступних фондова.

Члан 5.

Трошкови припремања грађевинског земљишта за изградњу објеката на дан 
31.10.2011. године износе:

Ознака зоне Износ (дин./м²)
I зона 2689
II зона 2017
III зона 1458
IV зона 673
V зона 112
VI зона 67

Трошкови магистралног опремања грађевинског земљишта износе за:

изградњу стамбених објеката изградњу пословних објеката
Ознака зоне Износ (дин./м²) Износ (дин./м²)
екстра зона / 5606

I зона 3364 5044
II зона 2241 3587
III зона 1570 2689
IV зона 673 1007
V зона 112 225
VI зона 67 112
 
Трошкови примарног и секундарног опремања грађевинског земљишта без трош-

кова изградње ТТ мреже износе:

Ознака зоне Износ (дин./м²)
I зона 6054
II зона 4932
III зона 4036
IV зона 3587
V зона 3364
VI зона 448
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 Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изграђене стамбене 
објекте без грађевинске дозволе обрачунаће се у складу са „Правилником о критеријуми-
ма за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и 
о условима и начину легализације објеката“.

 За помоћне објекте (летња кухиња, гаража, остава, остава за огрева) који су из-
грађени у складу са издатим урбанистичко-техничким условима до 13.05.2003. г. неће се 
обрачунавати накнада за уређивање грађевинског земљишта.

 Накнада за уређивања грађевинског земљишта се не плаћа за објекте комуналне 
инфраструктуре.

Члан 6.

Трошкови уређивања грађевинског земљишта код промене намене коришћења 
објекта или дела објекта утврђује се применом разлике трошкова магистралног опре-
мања грађевинског земљишта. 

Члан 7.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђена у програму усклађиваће 
се са индексима потрошачких цена у Републици Србији, а на основу података надлежног 
органа за послове статистике.

Члан 8.

За потребе инвеститора, јавних предузећа, органа Општине Бачка Паланка и дру-
гих организација, када је то неопходно, пројектна документација може се израђивати 
и када њена израда није предвиђена Програмом уређивања грађевинског земљишта за 
2012. годину, ако се обављањем тих послова не ремети реализација овог Програма.

Члан 9.

Инвеститорске и техничке послове и надзор над извођењем радова врши ЈП “Ди-
рекција за изградњу општине Бачка Паланка „ из Бачке Паланке.

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-35-100/2011 
14. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.



23. децембар 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 35/2011 - страна 1209  

ПРОГРАМ 

ПРИПРЕМАЊА И ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПУТНЕ 
ПРИВРЕДЕ И ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА ЗА 2012. ГОДИНУ

                    А. ПРИХОДИ

А.1. Позиције у буџету којим се финансирају Програми

р.б. Назив износ

1 Специјализоване услуге одржавање путне привреде 51.915.600

2 Специјализоване услуге комунална потрошња 44.885.336

3 Капитално улагања путне привреде 33.312.510

4 Развој града (урбанизам и уређење земљишта) 62.623.000

5 Трошкови реализације Програма 15.373.074

Укупно А.1. - Буџетски део 208.109.520

Б. РАСХОДИ

Б.1. Буџетски део

р.б. Назив износ

1 Припремање и опремање грађевинског земљишта 62.623.000

2 Путна привреда 85.228.110

3 Јавне функције 44.885.336

4 Трошкови реализације програма 15.373.074

Укупно Б.1. 208.109.520

1. ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 62.623.000

1.1. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 17.057.000

1.1.1. Завршетак израде Планске документације из претходног 
периода

1.1.1.1. ПГР Товаришево
1.1.1.2. ПДР Приобаља
1.1.1.3. ПДР Јужна радна зона
1.1.1.4. ПДР блокова 28 33 .... (Староградска)
1.1.1.5. ПДР блокова 52 до 58 .... (Веселин Маслеша блокови)
1.1.1.6. Пренете обавезе трећим лицима

1.1.2. Израда нове Планске документације
1.1.2.1. ПГР Карађорђево (концепт)
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1.1.2.2. ПДР блока 105
1.1.2.3. ПДР Заграда
1.1.2.4. ПДР блокова 44
1.1.2.5. ПДР блока 54

1.1.3. Измене и допуне Планске документације

1.1.3.1. ПГР Пивнице

1.1.4. Урбанистичка документација

1.1.4.1.

Израда Урбанистичкотехничке документације за потребе 
буџетских корисника (Урбанистички пројекти пројекти 
правила грађења, пројекти парцелације и препарцелације и 
друга урбанистичка документација)

1.2. ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15.966.000
1.2.1. Партерна уређења

1.2.1.1. Израда Пројекта партерног уређењау лице Банатска од 
Старачког дома до Бранка Бајића

1.2.2.

Израда Пројеката изградње реконструкције и текућег 
одржавања саобраћајних површина и пратећих објеката и 
пројеката уређења атарских путева на територији општине 
Бачка Паланка

1.2.2.1. Бачка Паланка
1.2.2.2. Насељена места

1.2.3.
Израда Пројеката за магистрално инфраструктурно и 
комунално опремање и уређење Приобаља (у складу са ПДР-
ом Приобаља)

1.2.3.1. Пројекти обалоутврда

1.2.3.2. Пројекти магистралног комуналног и инфраструктурног 
опремања

1.2.4.
Пројектно техничка документација за потребе измена 
постојећих Планова техничке регулација саобраћаја и за 
постављање саобраћајне опреме и сигналзације

1.2.4.1. насеља Деспотово и Нова Гајдобра
1.2.4.2. Измене и допуне ПТРС-ова

1.2.5. Израда пројеката из домена 
хидротехничкихидругихкомуналнихобјеката

1.2.6. Израда пројеката из домена јавне расвете и других 
електроенергетских објеката

1.3. ОСТАЛИ ИНЖИЊЕРСКИ РАДОВИ И ТРОШКОВИ И 
ОПРЕМАЊЕ ГЗ 17.000.000

1.3.1. ИНЖЕЊЕРСКИ РАДОВИ

1.3.1.1.
Израдагеодетскихподлогазаурбанистичку 
пројектнотехничкудокументацијуипројеката из домена 
геодезије

1.3.1.2. Израда геомеханичких елабората за уређење јавних површина
1.3.2. ПРЕМЕР И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.3.2.1. Катастарски премер Бачке Паланке
1.3.2.2. Откуп земљишта и објеката

1.3.3. ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ
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1.3.3.1.
Трошкови услова и сагласности за комплетан програм 
техничке контроле пројектно техничке документације и 
техничког пријема објеката

1.3.3.2. Трошкови спровођења јавне набавке (припремање фиксни 
трошкови припрема уговора и други послови)

1.4. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 12.600.000
1.4.1. ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

1.4.1.1. Изградња пешачкоколских површина и паркинга у Парку 
природеТиквара са пратећим објектима.

1.4.1.2. Изградња пешачкоколских површина и паркинга у блоку 
Партизан са пратећим објектима.

1.4.1.3. Изградња инфраструктурних објеката
2 ПУТНА ПРИВРЕДА 85.228.110

2.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 51.915.600

2.1.1. Одржавањепутеваузимскомпериодуод15.11.2010.до15.03.2011.
године-Зимска служба

2.1.2. Редовно одржавање коловоза и путних објеката на путној 
мрежи општине Бачка Паланка

2.1.3. Одржавање вертикалне сигнализације
2.1.4. Одржавање хоризонталне сигнализације

2.1.5.
Мере на повећању безбедности саобраћаја и постављање 
саобраћајне опреме и сигнализације на критичним деоницама 
и локацијама

2.1.6. Хитне интервенције на путевима и путним објектима и 
опреми

2.1.6.1. Интервенције на саобраћајним површинама и објектима

2.1.6.2. Интервенције на саобраћајној опреми за мониторинг и 
управљање

2.1.7. Трошкови осигурања путева путних објеката и опреме
2.1.8. Одржавање пружних прелаза

2.2. КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У ПУТНУ ПРИВРЕДУ 33.312.510
2.2.1. Саобраћајно управљање и вођење

2.2.1.1.

Израда катастра путева, формирање база података над 
путевима снимање саобраћајних токова израда техничке 
документације радови на увођењу јединственог система 
управљања саобраћаја и друге мере на повећању безбедности 
саобраћаја.

2.2.1.2. Надзор над извођењем радова у капиталном делу путне 
привреде

2.2.1.3. Испитивање коловозних конструкција
2.2.2. Саобраћајна опрема и сигнализација

2.2.2.2. Изградња система за мониторинг и управљање саобраћајем 
(видео надзор и семафор)

2.2.3. Изградња и модернизација путева
2.2.3.1. Бачка Паланка
2.2.3.2. Насеља

3 ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ 44.885.336
3.1. ЈАВНА РАСВЕТА ОПШТИНА 31.500.000
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3.1.1. Бачка Паланка - јавна расвета
3.1.1.1. Трошкови електричне енергије

3.1.1.2. Радови на одржавању и реконструкцији јавне расвете и 
набавка потребног материјала у Бачкој Паланци

3.1.2. Насељена места - јавна расвета
3.1.2.1. Трошкови електричне енергије

3.1.2.2. Радови на одржавању и реконструкцији јавне расвете и 
набавка потребног материјала у насељеним местима

3.1.3. Изградња и реконструкција јавне расвете
3.1.3.1. Бачка Паланка
3.1.3.2. Насељена места

3.2. СИСТЕМАТСКО УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА 
КРПЕЉА И АМБРОЗИЈЕ 5.685.336

3.2.1. Третмани
3.2.2. Надзор и анализа

3.3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И 
УРБАНОМ МОБИЛИЈАРУ 3.400.000

3.3.1. Хитне интервенције
3.3.2. Урбани мобилијар

3.4. ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ИГРАЛИШТА И ИЗРАДА 
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4.000.000

3.4.1. Дечија игралишта
3.4.2. Спортско рекреативни терени (одржавање и елаборат)

3.5. ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА 300.000
4 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 15.373.074

208 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 

општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – 
испр. и 123/2007 – др. закон) и члана 38. Статута Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина општине Бачка Палан-
ка на својој  44.  седници, одржаној 14.  децембра 2011. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план Радне заједнице ЈП „Дирекција 

за изградњу Општине Бачка Паланка“ за 2012. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски план Радне заједнице ЈП „Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка“ за 2012. годину, коју је донео Управни одбор ЈП „Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка Паланка“ на својој 20. седници, одржаној дана  15. 
новембра 2011. године.



23. децембар 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 35/2011 - страна 1213  

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-400-18/2011 
14. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

209
На основу члана 17. став 1. Закона 

о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 18/10), члана 80. став 2. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 72/09 и 52/11) и члана 38. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010) Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 44. седници, одр-
жаној 14. децембра 2011. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 

Анекс предшколског програма 
ПУ„Младост“ за радну 2011/2012 
годину и Годишњи план рада ПУ 

“Младост“ за радну 2011/2012 
годину

I

Даје се сагласност на Анекс 
предшколског програма ПУ „Младост“ за 
радну 2011/2012 годину и Годишњи план 
рада ПУ “Младост“ за радну 2011/2012 
годину у делу који се односи на планира-
на материјална средства за његово оства-

ривање у складу са Одлукама о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2011 и 2012 
годину, а које је донео Управни одбор 
ПУ „Младост“ Бачка Паланка дана 15. 
септембра 2011. године, уз прибављено 
мишљење Савета родитеља под бројем 
954/1 од 14. септембра 2011. године.   

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-60-23/2011 
14. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

210
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник 
РС“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 испр. и 123/2007 – др. закон) и 
члана 38. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 44. 
седници, на наставку одржаном 15. де-
цембра 2011. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм 
пословања ЈКП „Комуналпројект“ 

Бачка Паланка за 2012. годину

I

Даје се сагласност на Програм по-
словања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка за 2012. годину, коју је донео 
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Управни одбор ЈКП „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка на својој 37. седници, одр-
жаној дана  17. новембра 2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-352-196/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

211
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обавњању делатности 
од општег интереса („Службени гласник 
РС“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон) 
и члана 38. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 17/08 и 02/10), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 44. се-
дници, на наставку одржаном 15. децем-
бра 2011. године, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм 

пословања и Финансијски план ЈП 
„Телевизија Бачка Паланка“ Бачка 

Паланка за 2012. годину

I

Даје се сагласност на Програм 
пословања и Финансијски план ЈП „Те-
левизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка 
за 2012. годину, коју је донео Управни 
одбор ЈП „Телевизија Бачка Паланка“ Ба-

чка Паланка на 9. седници, одржаној 30. 
новембра 2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-642-6/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

212
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник 
Републике Србије“ број 25/2000, 25/2002, 
107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – 
др. закон) и члана 38. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 17/08 и 02/10), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој  44.  седници, на наставку одржа-
ном 15.  децембра 2011. године , донела 
је следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на 

План и Програм пословања и 
Финансијски план ЈИП „Радио 
БАП“ Бачка Паланка за 2012. 

годину.

I

Даје се сагласност на План и Про-
грам пословања и Финансијски план ЈИП 
„Радио БАП“ Бачка Паланка за 2012. го-
дину, који је донео Управни одбор на 4. 
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седници одржаној 01. децембра 2011. го-
дине.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-642-7/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

213
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник 
Републике Србије“ број 25/2000, 25/2002, 
107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – 
др. закон) и члана 38. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 17/08 и 02/10), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 44. седници, на наставку одржа-
ном 15. децембра 2011. године, донела је 
следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на Програм 

пословања и Финансијски план ЈП 
СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка за 

2012. годину

I

Даје се сагласност на Програм 
пословања и Финансијски план ЈП СРЦ 
„Тиквара“ Бачка Паланка за 2012. годину, 
који је донео Управни одбор на седници 
одржаној 30. новембра 2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-66-6/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

214
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 17/08 
и 02/10), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој  44.  седници, на наставку 
одржаном 15.  децембра 2011. године, до-
нела је следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на 

Финансијски план и Годишњи 
оперативни план Установе 
„Центар за социјални рад 

Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка за 2012. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план и Годишњи оперативни план Уста-
нове „Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2012. 
годину, који је донео Управни одбор на 
седници одржаној 01. децембра 2011. го-
дине.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-551-7/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

215
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 17/08 
и 02/10), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 44. седници, на наставку 
одржаном 15. децембра 2011. године, до-
нела је следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на План 
и Програм рада и Финансијски 
план „Туристичке организације 

Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка за 2012. годину

I

Даје се сагласност на План и 
Програм рада и Финансијски план „Ту-
ристичке организације Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка за 2012. годину, 
који је донео Управни одбор „Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка“ 
на седници одржаној 23. новембра 2011. 
године.

II

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

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

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.

216
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 17/08 
и 02/10), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 44. седници, на наставку 
одржаном дана 15. децембра 2011. годи-
не, донела је следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на Програм 
рада и Финансијски план Народне 

библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка за 2012. годину

I

Даје се сагласност на Програм ра-
да и Финансијски план Народне библи-
отеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка 
за 2012. годину, који је донео Управни 
одбор на седници одржаној 10. октобра 
2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-630-4/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 17/08 
и 02/10), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој  44.  седници, на наставку 
одржаном 15.  децембра 2011. године, до-
нела је следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на План рада 

и Финансијски план Установе: 
Културни центар Бачка Паланка 

за 2012. годину

I

Даје се сагласност на План рада и 
Финансијски план Установе: Културни 
центар Бачка Паланка за 2012. годину, 
који је донео Управни одбор Установе: 
Културни центар Бачка Паланка на сед-
ници одржаној 02. децембра 2011. годи-
не.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-644-2/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 10. Одлуке о ос-

нивању Установе: Културни центар Бачка 
Паланка Бачка Паланка („Службени лист 

Општине Бачка Паланка“ број 29/2011) 
и члана 38. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 17/08 и 02/10), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 44. 
седници, на наставку одржаном дана 15. 
децембра 2011. године, донела је следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на Статут

Установе: Културни центар Бачка 
Паланка

I

Даје се сагласност на Статут Ус-
танове: Културни центар Бачка Паланка, 
који је донео Управни одбор Установе: 
Културни центар Бачка Паланка на својој 
седници одржаној 10. новембра 2011. го-
дине, под бројем 122-3/2011.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-644-3/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 10. Одлуке о ос-

нивању Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
29/2011) и члана 38. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 17/08 и 02/10), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
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својој 44 седници, на настваку одржаном 
дана  15. децембра 2011. године, донела 
је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут

Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Статут На-
родне библиотеке „Вељко Петровић“ Ба-
чка Паланка, коју је донео Управни одбор 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка на својој седници одржа-
ној 10. октобра 2011. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-630-5/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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 На основу члана 39. став 1.  За-

кона о туризму („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 36/2009 и 88/2010), 
члана 10. и 12. Одлуке о оснивању Ту-
ристичке организације Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 29/2011) и члана 38. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/08 и 02/10), Скупштина општине Ба-
чка Паланка, на својој 44. седници, на 

наставку одржаном 15. децембра 2011. 
године, донела је следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Одлуку о 

изменама и допунама 
Статута Туристичке Организације 

Општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама и допунама Статута Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка, 
број 524/2011, коју је донео Управни од-
бор Туристичке организације Општине 
Бачка Паланка на својој 9. седници, одр-
жаној 07. октобра 2011. године.

II

Ступањем на снагу овог Решења, 
престаје да важи Решење о давању са-
гласности на Одлуку о изменама и до-
пунама Статута Туристичке Организа-
ције Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
6/2008).

III

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-332-16/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/2009 и 52/2011), члана 38. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка  
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број  17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 44. се-
дници, на наставку одржаном 15. децем-
бра 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора
ОШ "Вук Караџић" у Бачкој 

Паланци

I

Разрешава се РАДЕ БУБУЉ из 
Бачке Паланке, представник јединице 
локалне самоуправе, дужности члана 
Школског одбора ОШ "Вук Караџић" у 
Бачкој Паланци.

II

Именује се ДРАГУМИЛО 
СЛАЂАНА из Бачке Паланке,  представ-
ник  јединице  локалне самоуправе,  за 
новог члана Школског одбора ОШ "Вук 
Караџић" у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-68/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу чланa 46. Закона о ко-

муналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/2011), члана 4. став 
2. Одлуке о условима и начину повера-
вања обављања комуналних делатности 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 22/2009), и члана 38. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 44. седници, на 
наставку одржаном 15. децембра 2011. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности ЈКП 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка
на поверавање комуналних 

делатности за насељена места 
Силбаш и Параге, ДОО „Драгачи“ 

Силбаш

I

Даје се сагласност на Одлуку Уп-
равног одбора ЈКП „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка број 05-95/35-2011, од 
15.09. 2011. године о поверавању ко-
муналних делатности: дистрибуција 
воде,одржавање водоводне мреже, водо-
водних прикључака и бунара, изноше-
ње смећа и одржавање депонија смећа, 
одржавање  сеоског гробља, капеле и 
сахрањивање, одржавање зелених јав-
них површина, паркова и спортских те-
рена, одржавање центра насеља, паркинг 
простора и осталих површина од општег 
значаја,  сакупљање и одвожење угину-
лих животиња са одржавањем сточног 
гробља, сакупљање и  одржавање секун-
дарних сировина-  пет амбалаже, стакла, 
папира и друго, одржавање атмосферске 
канализације и прикључење на канализа-
цију отпадних вода, одржавање канали-
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зационе мреже и пречистача, за насељена 
места Силбаш и Параге, ДОО „Драгачи“ 
Силбаш.

Поверавање комуналних делат-
ности из става 1. врши се уговором који 
ће закључити ЈКП „Комуналпројект“ Ба-
чка Паланка и ДОО „Драгачи“ Силбаш.

II

ДОО „Драгачи“ Силбаш дужно је 
да комуналне делатности врши у складу 
са Законом о комуналним делатностима 
и Одлуком о комуналним делатностима.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-180/2011
15. децембар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 33. став 1. тачка 5. 

Закона о ванредним ситуацијама („Служ-
бени гласник Републике Србије“ број 
98/2010) и члана 38. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 44.  седници, на наставку одржа-
ном 15. децембра 2011. године, доноси 

 РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења

о образовању Општинског штаба 
за ванредне ситуације и именовању 

чланова Општинског штаба за 
ванредне ситуације

Члан 1.

У Решењу о образовању Општин-
ског штаба за ванредне ситуације и име-
новању чланова Општинског штаба за 
ванредне ситуације („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр. 7/2011):

 - У члану 5. тачка 2. речи „Зоран 
Јовичин“ замењују се речима „Бо-
рис Кузмановић“

 - У члану 5. тачка 12 речи „Ненад 
Лалић“ замењују се речима „Сло-
бодан Родић“

 - У члану 5 иза тачке 21. додаје се 
тачка 22. која гласи „Горан Нова-
ковић, Начелник Полицијске ста-
нице Бачка Паланка“.

Члан 2.

Ово решење ступа на снагу осмог 
дана од објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-8-25/2011 
15. децембар 2011. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р
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На основу члана 21. Закона о јав-

ним службама („Службени гласник РС“ 
број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 30. и чла-
на 44. Закона о култури („Службени гла-
сник РС“ број 72/09) и члана 10. Одлуке 
о оснивању Установе: Културни центар 
Бачка Паланка, Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
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29/2011), Управни одбор Установе: Кул-
турни центар Бачка Паланка, на  петој 
седници, одржаној  10. новембра 2011. 
године, донео је
 

С Т А Т У Т
Установе: Културни центар

Бачка Паланка

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се назив и 
седиште, делатност, унутрашња органи-
зација, заступање, органи, њихов састав, 
начин именовања и надлежности, као и 
услови за именовање и разрешење ди-
ректора, програм рада и финасирања, 
јавност рада, пословна тајна, обaвешта-aвешта-вешта-
вање запослених, заштита права запосле-
них, заштита и унапређење животне сре-
дине, општа акта, остваривање сарадње 
са Синдикатом и друга питања од значаја 
за рад Установе: Културни центар Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Културни цен-
тар).

Члан 2.

Оснивач Културног центра је 
Скупштина општине Бачка Паланка.

Члан 3.

Културни центар је установа кул-
туре и послује као јавна служба.

Културни центар је уписан у суд-
ски регистар код Окружног суда у Новом 
Саду у регистарском улошку број 1-3291 
дана 15. 2. 1991. године.

Члан 4.

Културни центар има својство 
правног лица.

Културни центар у правном про-
мету са трећим лицима иступа у своје 

име и за свој рачун и одговара целокуп-
ном својом имовином.

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ

Члан 5.

Назив Културног центра је: Уста-
нова: Културни центар Бачка Паланка, 
Бачка Паланка.

Седиште Културног центра је у 
Бачкој Паланци, улица Југословенске ар-
мије број 19.

Одлуку о промени назива и се-
дишта Културног центра доноси Уп-
равни одбор уз сагласност Скупштине 
општине Бачка Паланка (у даљем тексту: 
Скупштина општине).

Члан 6.

Културни центар има печат и 
штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречни-
ка 40 мм на чијем ободу пише Установа: 
Култуни центар Бачка Паланка, Бачка 
Паланка.

Текст печата исписује се на срп-
ском језику ћириличним писмом и на 
словачком језику и писму.

У централном делу печата је лого 
Културног центра у облику стилизованог 
голуба раширених крила.

Сагласност на садржину и изглед 
печата даје Покрајински секретаријат за 
образовање, управу и националне зајед-
нице.

Уколико центар има више приме-
рака печата, они се обележавају редним 
бројем, римском цифром и на начин про-
писан законом.

Члан 7.

Културни центар има штамбиљ 
правоугаоног облика величине 45 х 30мм 
са текстом Установа: Културни центар 
Бачка Паланка, Бачка Паланка са просто-
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ром за уписивање броја деловодног про-
токола и датумом завођења протокола.

Текст штамбиља исписује се на 
српском језику ћириличним писмом.

Уз печат и штамбиљ, Културни 
центар користи и заштитни знак/лого 
који је у облику стилизованог голуба ра-
ширених крила.

Члан 8.

О броју, употреби и чувању пе-
чата, штамбиља и заштитног знака/ло-
га Установе одлучује директор, својим 
упутством.

О промени изгледа печата, штам-
биља и заштитног знака/лога установе 
одлучује оснивач, на предлог Управног 
одбора Установе.

III ДЕЛАТНОСТ

Члан 9.

Делатност Културног центра је:
90.01 извођачка делатност,
90.02 друге уметничке делатности 

у оквиру извођачке делатности,
90.03 уметничко стваралаштво,
90.04  рад уметничких установа,
91.02 делатност музеја, галерија и 

збирки,
91.03 заштита и одржавање не-

покретних културних добара, културно 
историјских локација, зграда и слич-
них туристичких споменика,

93.19 остале забавне и рекреатив-
не делатности,

94.99 делатност осталих организа-
ција на бази учлањења,

85.59 остало образовање,
85.52 уметничко образовање,
85.20 основно образовање,
79.90 остале услуге резервације и 

делатности повезане са њима,
68.20 изнајмљивање властитих 

или изнајмљивање некретнина и упра-
вљање њима,

59.20 снимање и издавање звуч-
них записа и музике,

59.14 делатност приказивања ки-
нематографских дела,

59.13 дистрибуција кинема-
тографских, аудиовизуелних дела и теле-
визијског програма,

59.11 производња кинематограф-
ских дела, аудиовизуелних производа и 
телевизијског програма,

58.19 остала издавачка делатност,
58.14 издавање часописа и перио-

дичних издања,
58.12 издавање именика и адреса-

ра,
58.11 издавање књига,
56.10 делатност ресторана и 

покретних угоститељских објеката,
56.29 остале услуге припреме и 

послуживања хране,
47.78 остала трговина на мало но-

вим производима у специјализованим 
продавницама,

18.20 умножавање снимљених за-
писа.

Члан 10.

Културни центар може да промени 
делатност уколико се том променом не 
ремети обављање делатности из члана 9. 
овог Статута.

О промени делатности Културног 
центра одлучује оснивач на предлог Уп-
равног одбора Културног центра.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 11.

Организација послова у Култур-
ном центру утврђује се тако, да се обез-
беди успешно вршење делатности и 
остваривања циљева због којих је Кул-
турни центар основан.
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Члан 12.

Полазећи од делатности, врсте по-
слова и задатака које Центар обавља, рад 
се организује кроз:

1. Програмски сектор, који делат-
ност обавља кроз следеће редакције:

1.1. Ликовно-галеријска  редак-
ција,

1.2. Музичко фолклорна редак-
ција,

1.3. Књижевно трибинска и фести-
валска редакција,

1.4. Филмска редакција,
1.5. Издавачко информативна ре-

дакција,
1.6. Маркетиншко издавачка ре-

дакција,
1.7. Сценско - драмска редакција,
1.8. Редакција за рад музеја, архи-

ва и збирки,
1.9. Образовна редакција
2. Административно стручни сек-

тор:
2.1. Сектор за опште послове,
2.2. Сектор за финансијско – рачу-

новодствене послове.

Члан 13.

Правилником о организацији и 
систематизацији послова Културног цен-
тра ближе се утврђују организациони 
делови, врста послова, број извршилаца, 
врста и степен стручне спреме и други 
услови за рад.

V   ЗАСТУПАЊЕ

Члан 14.

Културни центар заступа дирек-
тор без ограничења.

У случају одсутности или спре-
чености директора Културни центар за-
ступа запослени кога писаним путем ов-
ласти директор, уз сагласност Управног 
одбора.

Запослени из става 2. овог члана 
има сва овлашћења директора у складу 
са Законом.

Члан 15.

Директор може путем пуномоћи, 
пренети поједина овлашћења за засту-
пања на друго лице.

Саржину, обим и трајање пуно-
моћја одређује директор.

Лице из става 1. овог члана засту-
па Културни центар у границама овла-
шћења.

VI ОРГАНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Члан 16.

Органи Културног центра су:
 - Директор, као орган пословођења,
 - Управни одбор, као орган упра-

вљања, и
 - Надзорни одбор, као орган надзо-

ра.

Директор

Члан 17.

 Директора именује и разрешава 
оснивач.

Директор се именује на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса 
који расписује и спроводи Управни од-
бор, на период од 4 године и може бити 
поново именован.

Јавни конкурс из става 2. овог чла-
на, расписује се најмање 60 дана пре ис-
тека мандата директора.

Управни одбор је дужан да у року 
од 30 дана од дана завршетка јавног кон-
курса изврши избор кандидата и предлог 
достави оснивачу.

 Оснивач именује директора на ос-
нову предлога Управног одбора.
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Ако оснивач није прихватио пред-
лог Управног одбора, сматра се да јавни 
конкурс није успео.

Кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја  Кул-
турног центра за мандатни период од 4 
године, као саставни део конкурсне до-
кументације.

Члан 18. 

За директора може бити именова-
но лице које поред општих услова, про-
писаних законом испуњава и следеће ус-
лове:

стечено високо образовање из 
уметничких области и то драмске и ау-
диовизуелне уметности, ликовне умет-
ности, музичке уметности или примење-
не уметности и  дизајнa на студијама 
другог степена (дипломске академске 
студије – мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке стру-
ковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању најмање 4 године и

најмање три године радног иску-
ства у култури на руководећем радном 
месту.

Члан 19. 

Ако оснивач не прихвати предлог 
Управног одбора, односно ако оснивач не 
именује директора, као и у случају када 
директору престане дужност пре истека 
мандата, у складу са одредбама овог Ста-
тута оснивач ће именовати вршиоца дуж-
ности директора, без претходно спрове-
деног јавног конкурса, на време до једне 
године.

Услови за именовање утврђени 
овим Статутом, као и права и обавезе 
одговорности директора, односе се и на 
вршиоца дужности директора.

Члан 20. 

Директор:
 - Организује и руководи радом Кул-

турног центра,

 - Доноси Правилник о организа-
цији и систематизацији послова 
Културног центра и друга општа 
акта у складу са законом и овим 
Статутом,

 - Извршава одлуке Управног одбо-
ра,

 - Заступа Културни центар,
 - Стара се о законитости рада Кул-

турног центра,
 - Одговоран је за спровођење про-

грама рада Културног  центра,
 - Одговоран је за материјално- фи-- фи- фи-

нансијско пословање Културног 
центра,

 - Одлучује о појединачним прави-
ма, обавезама и одговорностима 
из радног односа, у складу са За-
коном и колективним уговором,

 - Доноси план набавке Културног 
центра,

 - Подноси извештај о раду и резул-
татима пословања Управном и На-
здорном одбору,

 - Образује Комисије и друга рад-
на тела и врши и друге послове 
утврђене законом и овим Стату-
том.

Члан 21. 

Дужност директора престаје исте-
ком мандата и разрешењем.

Оснивач ће разрешити директора 
пре истека мандата:

 - на лични захтев,
 - ако обавља дужности супротно 

одредбама закона, других општих 
аката и овог Статута,

 - наступањем неких од услова за 
престанак радног односа у складу 
са Законом,

 - ако нестручним, неправилним или 
несавесним радом проузрокује 
већу штету Културном ценру или 
занемарује, односно несавесно 
извршава своје обавезе, тако да 
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су настале или могу настати веће 
сметње у раду Културног центра,

 - ако је против њега покренут кри-
вични поступак за дело које га чи-
ни недостојним за обављање дуж-
ности директора и

 - из других разлога утврђених Зако-
ном и овим Статутом.

Управни одбор

Члан 22. 

Културним центром управља Уп-
равни одбор чије чланове именује и раз-
решава оснивач.

Управни одбор има пет чланова, 
од којих се два члана именују из реда за-
послених у Културном центру, а три чла-
на су представници оснивача.

Председника Управног одбора 
именује оснивач из реда чланова Управ-
ног одбора.

Састав Управног одбора Култур-
ног центра треба да обезбеди заступље-
ност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола.

Чланови Управног одбора именују 
се на период од 4 године и могу бити 
именовани највише два пута.

Председнику и члановима Упра-
вног одбора може припадати накнада за 
рад по одржаном састанку и то: председ-
нику у висини од 8%, а члановима у ви-
сини од 5% од просечне месечне зараде 
по запосленом у привреди Републике Ср-
бије, према последњем објављеном по-
датку Републичког органа надлежног за 
послове статистике.

Оснивач може именовати вршио-
ца дужности председника и члана Управ-
ног одбора Културног центра и у случају 
када председнику, односно члану Управ-
ног одбора престане дужност пре истека 
мандата.

Вршилац дужности председника, 
односно члана Управног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну го-
дину.

Члан 23. 

У колико не постоји репезентатив-
ни синдикат Културног центра, чланови 
Управног одбора из реда запослених у 
Културном центру именују се на предлог 
већине запослених.

Предлагање кандидата за члана 
Управног одбора из реда запослених, вр-
ши се на скупу запослених, јавним гла-
сањем.

На основу резултата јавног гласа-
ња сачињава се листа предложених кан-
дидата.

Поступак утврђивања коначног 
предлога са листе предложених канди-
дата за члана Управног одбора спроводи 
Комисија, коју образује и именује дирек-
тор.

Комисија има председника и два 
члана.

Комисија је дужна да цео поступак 
из става 4. овог члана спроведе у року од 
30 дана од дана образовања и именовања 
Комисије.

За члана Управног одбора, из реда 
запослених, предложен је кандидат који 
је добио највећи број гласова од укупног 
броја запослених.

Члан 24. 

Управни одобр:
 - доноси Статут,
 - доноси друге опште акте Култур-

ног центра предвиђене Законом и 
овим Статутом,

 - утврђује пословну и развојну по-
литику,

 - одлучује о пословању Културног 
центра,

 - доноси Програм рада Културног 
центра на предлог директора,

 - доноси годишњи финансијски 
план,
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 - усваја годишњи обрачун,
 - усваја годишњи извештај о раду и 

пословању,
 - даје предлог о статусним промена-

ма у складу са законом,
 - доноси Пословник о раду Управ-

ног одбора,
 - даје сагласност на план набавки 

Културног центра,
 - расписује конкурс за избор канди-

дата за директора,
 - даје предлог Скупштини општине 

о кандидату за директора,
 - закључује уговор о раду са ди-

ректором, на одређено време, до 
истека рока до којег је именован, 
односно до његовог разрешења, 
а када је за директора именовнао 
лице које је већ запослено у Кул-
турном центру на неодређено вре-
ме закључује Анекс уговора о ра-
ду, у складу са Законом о раду, и

 - одлучује о другим питањима 
утврђеним законом и овим Стату-
том.

Надзори одбор

Члан 25.

У Културном центру се образује 
Надзорни одбор чије чланове именује и 
разрешава оснивач.

Надзорни одбор обавља надзор 
над пословањем Центра.

Надзорни одбор има три члана, 
два су представници оснивача, а један 
члан је из реда запослених који се име-
нује на предлог репрезентативног син-
диката Установе, а у колико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог 
већине запослених.

Председника Надзорног одбора 
именује оснивач из реда чланова Надзор-
ног одбора.

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

Чланове Надзорног одбора име-
нује оснивач, на период од 4 године и мо-
гу бити именовани највише два пута.

Чланове Надзорног одбора може 
разрешити оснивач и пре истека мандата 
на који су именовани.

Члан 26. 

Предлагање кандидата за члано-
ве Надзорног одбора из реда запосле-
них спроводи се на начин и по поступку 
предвиђеном за предлагање за чланове 
Управног одбора из реда запослених.

Члан 27. 

Надзорни одбор:
 - обавља надзор над пословањем 

Културног центра,
 - предгледа периодичне обрачуне и 

утврђује да ли су сачињени у скла-
ду са прописима,

 - доноси Пословник о раду, и
 - обавља и друге послове утврђене 

законом и овим Статутом.
О резултатима надзора, Надзор-

ни одбор подноси извештај Скупштини 
општине најмање једном годишње.

Извештај из става 2. овог члана 
наздорни одбор доставља директору и 
Управном одбору.

Члан 28. 

Оснивач може, до именовања 
председника и члана Надзорног одбора, 
да именује вршиоца дужности председ-
ника и члана Надзорног одбора.

Оснивач може именовати вршио-
ца дужности председника и члана Над-
зорног одбора и у случају када председ-
нику, односно члану Надзорног одбора 
престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, 
односно члана Надзорног одбора може 
обављати ту функцију најдуже годину 
дана.
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Председнику и члану Надзорног 
одбора може припадати накнада за рад 
по одржаном састанку и то: председнику 
у висини од 8%, а члановима у висини 
од 5% од просечне месечне зараде по за-
посленом у привреди Републике Србије, 
према последњем објављеном податку 
Републичког органа надлежног за посло-
ве статистике.

VII ЗАШТИТА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА

Члан 29. 

Ради обезбеђивања заштите 
општег интереса у Културном центру ос-
нивач даје сагласност на:

 - Статут,
 - статусне промене,
 - програм рада,
 - годишњи финансијски план,
 - и друге акте у складу са законом.

Оснивач разматра и усваја го-
дишњи извештај о раду Културног цен-
тра и друге извештаје о реализацији пла-
нова и програма.

Члан 30. 

Ради обезбеђивања заштите 
општег интереса у Културном центру, 
оснивач даје сагласност на располагање 
(прибављање и отуђење) имовине Кул-
турног центра веће вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делат-
ности од општег интереса.

Оснивач даје претходну саглас-
ност на:

 - Одлуку о кредитном задуживању 
Културног центра код пословних 
банака, фондова или других фи-
нансијских организација којом се 
обезбеђују средства за капиталне 
или текуће инвестиције.

 - уговоре о финансијском, односно 
оперативном лизингу,

 - преговоре, радње и правне по-
слове са трећим лицима којима 
се Културни центар кредитно за-
дужује, оптерећује имовина Кул-
турног центра или користе друга 
средства обезбеђивања потражи-
вања, и

 - одлуку о покретању поступка 
јавне набавке добара, услуга или 
радова када су за јавну набавку 
предвиђена сопствена средства 
Културног центра.

Члан 31. 

Општинско веће Општине Бачка 
Паланка даје сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији послова 
Културног центра.

Члан 32. 

На захтев Скупштине општине, 
председника општине, односно Општин-
ског већа, а најмање једном годишње 
Културни центар обавештава Скупшти-
ну општине, председника општине, од-
носно Општинско веће о свом раду.

VIII ПРОГРАМ РАДА И 
ФИНАНСИРАЊА

Члан 33.

Културни центар доноси програм 
рада  на период од једне године.

Програм рада из става 1. овог чла-
на Културни центар доноси на основу 
смерница коју утврђује Општинско веће.

Општинско веће прати спро-
вођење пословне политике утврђене 
Програмом рада из става 1. овог члана, 
односно предузима мере којим се обез-
беђују услови за несметано функциони-
сање Културног ценра.
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Члан 34. 

Средства за обављање делатности 
Културног центра обезбеђују се из:

 - буџета Општине,
 - прихода која оствари обављањем 

своје делатнсоти,
 - донација, поклона, спонзорства и 

реклама,
 - других извора које оствари у скла-

ду са Законом.
Средства из става 1. алинеја прва 

овог члана, користе се за финансирање 
сталних трошкова, културних програ-
ма, инвестиционог одржавања, текућих 
поправки и одржавања, опреме, плата, 
додатака, накнада и других примања ди-
ректора, Управног одбора, Надзорног од-
бора, као и запослених. 

IX ЈАВНОСТ РАДА

Члан 35. 

Рад Културног центра је доступан 
јавности.

Јавност рада се обезбеђује:
 - учешћем представника оснивача у 

раду Културног центра,
 - сталним или повременим публи-

ковањем резултата рада и истра-
живања,

 - обавештавањем путем штампе, 
радија, телевизија или других 
средстава јавног информисања о 
питањима везаним за рад Култур-
ног центра, и

 - организовањем службеног веб 
сајта.
Податке о раду Културног центра 

даје директор или лице које он овласти.

X ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 36. 

Пословном тајном Културног цен-
тра сматрају се исправе и подаци чије би 

саопштавање неовлашћеном лицу због 
њихове природе и значаја било противно 
интересима Културног центра.

Културни центар је дужан да чува 
као пословну тајну следеће исправе и по-
датке:

 - које надлежни орган прогласи по-
словном тајном,

 - које надлежни орган као поверљи-
ве саопшти Културном центру,

 - који се односе на послове које 
Културни центар врши, ако су оз-
начени као војна тајна,

 - који садржи понуде за конкурсе 
или јавно надметање до објављи-
вања резултата конкурса,

 - који су од посебног друштвено- 
економског значаја,

 - план физичког – техничког обез-
беђења просторија и имовине кул-
турног центра, и

 - које Културни центар посебном 
одлуком прогласи пословном тај-
ном.
Начин поступања са исправама и 

подацима из става 2. овог члана, органе 
и запослене који су одговорни за чување 
и саопштавање пословне тајне, мере 
заштите података који представљају по-
словну тајну и друга питања од значаја 
уређују се Правилником директора. 

XI ОБАВЕШТАВАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 37. 

Запослени у Културном центру 
имају право да буду обавештени о пи-
тањима од интереса за остваривање 
њихових права, на начин и по поступку 
предвиђеном законом и овим Статутом.

Члан 38. 

Управни одбор и директор Устано-
ве дужни су да обезбеде редовно, благов-
ремено истинито и потпуно, по садржи-
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ни и обиму приступачно обавештавање 
запослених о пословању и раду Устано-
ве.

Запослени у Установи имају право 
да буду обавештени о питањима од ин-
тереса за остваривање њихових права, на 
начин и по поступку предвиђеном овим 
Статутом.

Обавештавање запослених у Кул-
турном центру врши се објављивањем 
општих аката на огласној табли Устано-
ве, који ступају на снагу 8 дана од дана 
њиховог објављивања на огласној табли 
установе, односно доношењем одлуке од 
стране оснивача, изузев ако самим актом 
оснивача, није предвиђен други дан ње-
говог ступања на снагу.

XII ЗАШТИТА ПРАВА 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 39. 

Запослени у Културном центру 
остварују права, обавезе и одговорности 
из радног односа и по основу рада у скла-
ду са Законом, колективним уговором и 
општим и појединачним актима Култур-
ног центра.

Члан 40. 

Ради остваривања својих права 
запослени у Културном центру писаним 
путем се обраћа директору.

Против решења којим је повређе-
но прво запосленог или када је запослени 
сазнао за повреду права, запослени, од-
носно председник репрезентативног син-
диката чији је запослени члан, ако га за-
послени овласти, може да покрене спор 
пред надлежним судом.

Рок за покретање спора је 90 да-
на од дана достављања решења, односно 
сазнања за повреду права.

Члан 41. 

Запослени у Културном центру 
остварују право на штрајк у складу са за-
коном, Колективним уговором и општим 
актима Културног центра.

Општим актом директора утврђују 
се послови који се, ради заштите општег 
интереса и интереса Културног центра, 
морају обављати у време штрајка, као и 
начин њиховог извршења.

Директор одређује запослене који 
ће радити на извршавању послова из ста-
ва 2. овог члана.

`Према запосленом који не извр-
ши налог директора из става 3. овог чла-
на предузеће се мере у складу са законом.

XIII  ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 42. 

Управни одбор, у складу са За-
коном, доноси Одлуке и утврђује мере 
заштите и унапређења животне средине 
у оквиру делатности Културног центра, 
одлучује о обезбеђивању средстава за те 
намене, образује радна тела и одређује 
лица задужена за спровођење одлука и 
мера заштите и унапређења животне сре-
дине.

Мере заштите животне средине 
обухватају примену савремених техничко 
– технолошких решења која обезбеђују 
спречавање, односно отклањање узрока 
који доводе до отежавања услова рада и 
предузимање мера ради пружања помоћи 
другим органима и организацијама који 
се овим питањем баве.

XIV   ОДБРАНА

Члан 43. 

Органи Културног центра и за-
послени у Културном центру врше нео-
пходне активности у случају непосред-
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не ратне опасности и рата и извршавају 
и друге задатке од интереса за одбрану 
у складу са Планом одбране Републике 
Србије.

XV ОПШТА АКТА

Члан 44.

Општа акта у Културном центру 
доносе Управни одбор и директор у скла-
ду са законом, одлуком оснивача и овим 
статутом.

Члан 45. 

Управни одбор, поред Статута, до-
носи следећа акта:

 - Правилник о организацији буџет-
ског рачуноводства,

 - Правилник о организацији и спро-
вођењу пописа имовине и обавеза 
и усклађивању књиговодственог 
стања са стварним стањем,

 - Правилник о канцеларијском и ар-
хивском пословању,

 - Правилник о физичком и 
техничком обезбеђењу,

 - Правилник о заштити од пожара,
 - Правилник о раду у складу са За-

коном,
 - Правилник о безбедности и здра-

вљу на раду,
 - Акт о процени ризика, и
 - друга акта у складу са законом, и 

овим статутом.
Измене и допуне општих аката вр-

ше се по поступку који важи за њихово 
доношење.

Члан 46. 

Поступак за измене и допуне Ста-
тута покреће се на предлог Скупштине 
општине, Управног одбора и директора.

Одлуку о изменама и допунама 
Статута доноси Управни одбор уз саглас-
ност Скупштине општине.

Члан 47. 

Општа акта не могу ступити на 
снагу пре него што се објаве.

Опша акта ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној 
табли Културног центра.

Члан 48. 

Тумачење одредаба овог Статута 
даје Управни одбор.

Тумачење одредаба општег акта 
даје орган који га је донео.

XVI ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА 
СИНДИКАТОМ

Члан 49. 

Директор и органи Културног цен-
тра обавештавају репрезентативни Син-
дикат Културног центра о питањима зна-
чајним за активност Синдиката и дужни 
су да размотре и заузму став о предлози-
ма Синдиката и о томе обавесте репре-
зентативни Синдикат Културног центра.

Председник репрезентативног 
Синдиката Културног центра, обавешта-
ва директора о свим битним питањима 
о којима одлучује Синдикат Културног 
центра.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 50. 

Општа акта која су важила на дан 
доношења овог Статута остају на снази 
до доношења нових, а уколико су у су-
протности са законом  и овим Статутом 
примењиваће се одредбе закона и овог 
Статута.

Члан 51. 

Културни центар је дужан да 
општа акта и друга акта усагласи са овим 
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Статутом, у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу овог Статута.

Члан 52. 

Ступањем на снагу овог Статута 
престаје да важи Статут Установе: Кул-
турног центра Бачка Паланка  који је до-
нео Управни одбор  Културног центра 15. 
маја 2006. године, на који је сагласност 
дата Решењем Скупштине општине Ба-
чка Паланка објављеног у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“ број 
9/2006.

Члан 53.

Овај Статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној 
табли Културног центра, а објавиће се 
по добијању сагласности Скупштине 
општине Бачка Паланка.

У Бачкој Паланци  
Дана: 10.11.2011. године
Број: 118/2011   

Председник 
Управног одбора

Златко  Тешан,с.р.

225
На основу члана 21. тачка 1. Закона 

о јавним службама („Службени гласник 
РС“ број 42/91, 171/1994 и 79/2005) и чла-
на 10. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 29/2011),Управни 
одбор је на седници одржаној дана 10.ок-
тобра 2011. године    д о н е о:

С Т А Т У Т
Народне библиотеке 

„Вељко Петровић“ Бачка Паланка

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Народна библиотека „Вељко 
Петровић“ Бачка Паланка (у даљем текс-
ту: Библиотека), основана је Одлуком о 
оснивању Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ у Бачкој Паланци („Сл. лист 
Општине  Бачка Паланка“ број 8/77, 9/91 
и 6/93), од стрне оснивача Општине Ба-
чка Паланка.

Члан 2.

Библиотека је установа која оба-
вља послове библиотечке делатности.

Делатност Библиотеке је јавна.

Члан 3.

Библиотека има својство правног 
лица.

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 4.

Библиотека има свој жиро рачун.

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ

Члан 5.

Библиотека послује под називом: 
Народна библиотека „Вељко 

Петровић“ Бачка Паланка.
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Члан 6.

Седиште Библиотеке је: Бачка Па-
ланка, Трг братства јединства  број 30.

Члан 7.

Библиотека има печат и штамбиљ.
Печат Библиотеке је округлог об-

лика, пречника 40 мм.
Текст печата гласи: Народна биб-

лиотека „Вељко Петровић“ Бачка Палан-
ка, а у средини печата налази се амблем 
отисак отворене књиге.

Текст на печату је исписан на срп-
ском језику и ћириличном писму и слова-
чком језику и латиничном писму.

Штамбиљ Библиотеке је правоуга-
оног облика, величине 50 x 30 мм, са тек-
стом у горњем делу: Народна библиотека 
„Вељко Петровић“ Бачка Паланка, у сре-
дини је ознака број са повлаком, испод 
тога је повлака са ознаком године.

Текст на штамбиљу је исписан на 
српском језику и ћириличном писму.

2. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 
БИБЛИОТЕКЕ

Члан 8.

Библиотека има својство правног 
лица и сва овлашћења у правном проме-
ту која  јој припадају по Уставу, Закону и 
овом Статуту.

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

У правном промету са трећим ли-
цима Библиотека за своје обавезе одгова-
ра целокупном својом имовином (потпу-
на одговорност).

3. ЗАСТУПАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ

Члан 9.

Библиотеку заступа и представља 
директор, без ограничења.

Директора Библиотеке у случају 
његове одсутности, замењује лице које 
он одреди, а ако није у могућности да то 
учини, лице које одреди Управни одбор.

Члан 10.

Представник Библиотеке овла-
шћен је да иступа у име Библиотеке, а 
правне радње може предузимати ако је 
овлашћен и за заступање.

Директор Библиотеке може у ок-
виру својих овлашћења дати другом лицу 
писмено пуномоћје за заступање Библи-
отеке.

4. ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

Члан 11.

Основна делатност Библиотеке је 
библиотечко-информативна и културно 
образовна делатност.

У оквиру предмета пословања 
Библиотека обавља следеће послове:

 - прикупља, чува и обрађује библи-
отечки материјал,

 - прикупља, чува и посебно об-
рађује завичајни материјал,

 - обезбеђује услове за коришћење 
библиотечког материјала,

 - врши позајмицу и размену библи-
отечког материјала са другим биб-
лиотекама.

 - води све законом предвиђене ка-
талоге (алфабетски, стручни, пре-
дметни, централни, насловни),

 - обавља културну, образовну и 
пропагандну делатност,

 - отвара огранке и читаонице на те-
риторији општине,

 - стара се о стручном усавршавању 
библиотечких радника,
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 - у оквиру свог пословања Библио-
тека обавља и друге послове

О предмету пословања одлучује 
Управни одбор Библиотеке.

Члан 12.

Делатност Библиотеке, а на осно-
ву претходно описаних послова у овом 
члану утврђују се:

18.11 штампање новина,
18.12 остало штампање,
18.14 књиговезачке и сродне услу-

ге,
18.20 умножавање снимљених за-

писа,
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 специјализована кан-
целаријска подршка,

91.01 делатности библиотека и ар-
хива,

91.03 заштита и одржавање кул-
турних добара, културно историјских 
локација, зграда и сличних туристичких 
споменика.

Промена делатности Библиотеке 
врши се на начин предвиђен Статутум 
Библиотеке уз сагласност Оснивача.

Члан 13.

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,

 - обезбеђује средства за обављање 
делатности,

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

Члан 14.

Библиотека стиче средства за фи-
нансирање односно обављање својих де-
латности из следећих извора утврђених 
Законом и Одлуком о оснивању и Стату-
том и то:

 - из буџета Општине,
 - од донатора, легатом, поклоном и 

завештањем
 - пружањем услуга које врши Биб-

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

ном.

Средства Библиотеке користе се 
према њиховој намени у складу са Зако-
ном.

Средства којима послује Библио-
тека могу бити у свим облицима својине.

Библиотека има свој текући рачун 
сопствених прихода и рачуне средстава 
посебне намене код Управе за трезор у 
Бачкој Паланци.
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5. ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 15.

Библиотека обавља делатност из 
члана 12. овог Статута под условима и 
на начин утврђен Законом и подзакон-
ским актима у складу са циљевима ра-
ди којих је основана и на начин којим се 
обезбеђују уредно и  квалитетно, под јед-
наким условима, задовољавање потреба 
корисника. 

Библиотека обављајући своју де-
латност повезује се у јединствени библи-
отечко-информативни систем.

Члан 16.

Библиотека ставља на распола-
гање корисницима своје просторије и ин-
формативне изворе сваког радног дана. 

Библиотечки материјал даје се на 
располагање члановима Библиотеке.

Услуге члановима и корисницима 
Библиотека пружа уз надокнаду.

Библиотека уређује начин пру-
жања услуга и њихово коришћење од 
стране корисника у складу са Законом. 

Члан 17.

Библиотека сарађује са организа-
цијама које се баве издавањем и попула-
рисањем књиге, научним и образовним 
установама, установама за заштиту кул-
турних добара, привредним предузећи-
ма, образовним установама и културним 
институцијама. 

6. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 18.

Своју делатност Библиотека орга-
низује кроз:

А. Служба за библиотечке послове 
организована је у седам одељења и то:

1. Одељење за  набавку и обраду 
књига,

2. Завичајна збирка и Научно 
одељење,

3. Одељење за одрасле,
4. Одељење за  децу,
5. Одељење библиотечких огранака,
6. Антикварница 
7. Одељење за заштиту и повез књи-

га.

Одељење библиотечких огранака 
има 13 огранака и то: 

Челарево, Младеново, Гајдобра, 
Пивнице, Обровац, Товаришево, Сил-
баш, Деспотово, Нова Гајдобра, Нештин, 
Карађорђево, Визић и Параге.

Б. Служба за заједничке послове је 
организована у три одељења и то:

1. Одељење за опште, правне, фи-
нансијске и рачуноводствено-књиговодс-
твене послове,

2. Одељење за послове одржавања 
објекта 

3. Одељење за обезбеђење објекта 
и одржавање грејања.

Члан 19.

Делатност Библиотеке обавља се 
у седишту и у огранцима по насељеним 
местима.

Организациона структура Библи-
отеке утврђује се у складу са захтевима 
библиотечких стандарда, савремене на-
бавне политике, структурисања фондова, 
аутоматизоване обраде, заштите, чувања 
и коришћења библиотечког материјала и 
информисања, те захтевима остваривања 
јединственог информационог система.

Члан 20.

Правилником о организацији и 
систематизацији радних места Библио-
теке утврђују се организационе јединице 
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и организациони делови, њихов назив, 
опис послова, степен стручне спреме 
за одређену врсту занимања, потребна 
знања и способности као и други усло-
ви за рад на одређеном радном месту, те 
број запослених, потребних за вршење 
послова и задатака у Библиотеци.

Члан 21.

На Правилник о организацији и 
систематизацији радних места саглас-
ност даје Општинско веће СО Бачка Па-
ланка. 

7. ПЛАНИРАЊЕ

Члан 22.

Библиотека је дужна да доноси 
своје планове и програме развоја и рада.

Основе пословне политике Биб-
лиотеке утврђује Управни одбор које се 
заснивају на годишњем, средњорочном и 
дугорочном плану рада и развоја.

На основе пословне политике из 
овог члана сагласност даје Оснивач.

Члан 23.

Библиотека  кроз остваривање 
плана дужна је да:

 - осигура трајно, несметано и ре-
довно обављање своје делатности,

 - подиже квалитет услуга,
 - утврђује организацију и начин 

рада у циљу обезбеђивања макси-
малног задовољавања потреба ко-
рисника услуга, и

 - сарађује са свим другим заинтере-
сованим субјектима ради ефикас-
нијег и успешнијег извршавања 
обавеза према корисницима услу-
га.

Члан 24.

Директор Библиотеке је дужан 
најмање једанпут годишње да извештава 

Управни одбор и запослене о оствари-
вању утврђене планско-програмске по-
литике Библиотеке. 

Библиотека је дужна да Оснива-
чу достави све информације везане за 
остваривање програмски утврђене поли-
тике Библиотеке.

8. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 
БИБЛИОТЕКЕ

Члан 25.

Органи Библиотеке су: Управни 
одбор, Надзорни одбор и Директор.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 26.

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 Библиотеци на предлог репрезентати-
вног синдиката.

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 Управ-
ног одбора припада накнада за рад и то:
председнику у висини 8%, а члановима 
у висини 6% од просечне месечне зара-
де по запосленом у привреди Републике 
Србије, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног 
за послове статистике.

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 
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Управног одбора престане дужност пре 
истека мандата.

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

Члан 27.

Седнице Управног одбора сазива 
и њима председава председник Управног 
одбора, а у случају одсутности његов за-
меник.

Седнице Управног одбора су јав-
не.

Седница се може одржати уколико 
је присутно више од половине чланова 
Управног одбора.

Управни одбор своје одлуке до-
носи већином гласова чланова управног 
одбора.

Члан 28.

Члану Управног одбора престаје 
мандат:

 - разрешењем,
 - оставком на функцију члана Упра-

вног одбора,
 - престанком радног односа имено-

вног из реда запослених Библио-
теке, и

 - на основу законских сметњи због 
којих не може бити члан Управног 
одбора.

Члан 29.

Управни одбор Библиотеке:
 - доноси Статут уз сагласност Ос-

нивача,
 - 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 дирек-

тором на одређено време, до ис-
тека времена на  који 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 овим Стату-
том.

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 30.

Надзорни одбор Библиотеке име-
нује и разрешава оснивач.

Надзорни одбор има председника 
и два члана, од којих се председник и је-
дан члан именују на предлог оснивача, а 
један члан именује се из реда запослених 
у Библиотеци на предлог репрезентати-
вног синдиката.

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 припада накнада за рад и 
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то: председнику у висини  8%, а чланови-
ма у висини  6% од просечне месечне за-
раде по запосленом у привреди Републи-
ке Србије, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног 
за послове статистике.

Оснивач може до именовања пред-
седника и чланова Надзорног одбора да 
именује вршиоца дужности председника 
и чланова Надзорног одбора Библиотеке 
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 једну го-
дину.

Члан 31.

Надзорни одбор Библиотеке:
 - врши надзор над пословањем Биб-

лиотеке,
 - прегледа периодичне и годишње 

рачуне и утврђује да ли су сачиње-
ни у  складу са прописима,

 - утврђује да ли се пословне књиге 
и друга документа Библиотеке во-
де уредно и у складу са прописима

 - прегледа годишњи извештај о по-
словању Библиотеке и упућује га 
Управном одбору на усвајање,

 - даје мишљење о предлозима за 
расподелу добити,

 - доноси пословник о свом раду, и
 - обавља и друге послове утврђе-

не Законом, оснивачким актом и 
овим Статутом.

Надзорни одбор, најмање један-
пут годишње подноси извештај о свом 
раду Оснивачу.

Члан 32.

Послове из свог делокруга Над-
зорни одбор Библиотеке обавља по соп-
ственој иницијативи и на захтев Оснива-
ча.

Председник Надзорног одбора 
Библиотеке обавештава Управни одбор 
Библиотеке о резултатима надзора.

Члан 33.

За члана Надзорног одбора не мо-
же бити именован:

 - члан Управног одбора,
 - запослени који обавља послове у 

финансијско-рачуноводственом 
одељењу Библиотеке,

 - остала лица код којих постоји за-
конска сметња.

Члан 34.

Чланови Надзорног одбора могу 
присуствовати седницама Управног од-
бора и учествовати у расправи без права 
гласа.

Надзорни одбор је обавезан да из-
вести Управни одбор у свим случајевима 
када оцени да је то неопходно ради оства-
ривања законитости рада Библиотеке.

Члан 35.

Члану Надзорног одбора престаје 
мандат:

 - разрешењем,
 - оставком на функцију члана Над-

зорног одбора,
 - престанком радног односа имено-

вног из реда запослених Библио-
теке, и

 - на основу законских сметњи због 
којих не може бити члан Надзор-
ног одбора.

 ДИРЕКТОР

Члан 36.

Орган пословођења у Библиотеци 
је Директор.

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

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

Члан 37.

Директора бира и разрешава Ос-
нивач, на основу претходно спроведеног 
конкурса који расписује Управни одбор.

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

Директор Библиотеке не може би-
ти члан Управног и Надзорног одбора.

Члан 38.

Јавни конкурс из става 1. члана 37. 
расписује се 60 дана пре истека мандата 
директора.

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

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

Ако оснивач није прихватиио 
предлог Управног одбора сматра се да 
јавни конкурс није успео.

Члан 39.

За директора Библиотеке именује 
се лице које има:

 - високо образовање 
 - најмање три године радног иску-

ства у култури 
 - које испуњава друге услове 

утврђене овим Статутом.

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

Члан 40.

Директор Библиотеке обавља сле-
деће послове:

 - 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,
 -  предлаже основе пословне поли-

тике и пословања, предлаже Про-
грам рада и План развоја и преду-
зима мере за њихово спровођење,

 - предлаже организацију установе,
 - подноси извештај о пословању 

Библиотеке, кварталне обрачуне и 
завршни рачун,

 - доноси општа акта у складу са 
Законом (систематизација радних 
места и др.)

 - руководи стручним органима,
 - предлаже мере за развијање и 

остваривање сарадње са другим 
установама,

 - стара се о испуњавању законских 
обавеза према органима општине

 - образује комисије и друга помоћна 
тела,

 - подноси извештај Управном одбо-
ру о раду Библиотеке,

 - доноси појединачне одлуке о 
остваривању и коришћењу сред-
става према наменама утврђеним 
финансијским планом,

 - одлучује о појединачним правима 
и обавезама запослених у складу 
са Законом и колективним угово-
ром,
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 - врши друге послове утврђене За-
коном и овим Статутом Библиоте-
ке.

Члан 41.

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

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

Члан 42.

Директор има право и дужност да 
учествује у раду Управног и Надзорног 
одбора, без права одлучивања.

Члан 43.

Ако директор утврди да је одлука 
Управног одбора у супротности са Зако-
ном, овим Статутом и другим општим 
актом упозориће Управни одбор на неза-
конитост тог акта.

Члан 44.

Ако Управни одбор не поступи по 
упозорењу, директор ће обуставити извр-
шење тог акта и истовремено обавестити 
оснивача.

Члан 45.

Директор може бити разрешен пре 
истека рока на који је именован:

 - на лични захтев,
 - ако у вршењу овлашћења у погле-

ду одлучивања о правима, обаве-
зама и одговорности запосленог 
поступи супротно Закону,

 - ако Управни одбор приликом раз-
матрања извештаја о пословању 
(периодичног и завршног рачуна) 
оцени да је Библиотека послова-

ла негативно или не прихвати из-
вештај о пословању који је поднео 
директор,

 - ако наступе услови под којима по 
сили Закона престаје радни однос, 
и

 - у другим случајевима предвиђе-
ним Законом.

Члан 46.

Уколико наступе околности из 
претходног члана одлуку о разрешењу 
Директора доноси оснивач.

Члан 47.

Директор је дужан да најмање јед-
ном годишње поднесе Управном одбору 
извештај о стању остваривања и заштите 
права запослених.

Синдикат може, ако оцени да је 
директор прекршио своје овлашћење од-
носно обавезе утврђене Законом о раду, 
да предложи Управном одбору да утврди 
дисциплинску одговорност Директора.

9. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 
БИБЛИОТЕЦИ

Члан 48.

Запослени у Библиотеци на по-
словима библиотечке делатности напре-
дују стицањем вишег звања. Запослени 
у Библиотеци на пословима библиотечке 
делатности стичу звања у складу са Зако-
ном о библиотечкој делатности и крите-
ријумима утврђеним Правилником доне-
тим у складу са законом.

Члан 49.

Запослени у Библиотеци дужни су 
да се стручно усавршавају и да учествују 
у свим облицима стручног усавршавања 
у библиотечко-информативној делат-
ности.
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Члан 50.

У погледу осталих права и обавеза 
запослених у Библиотеци примењују се 
одредбе Закона о раду.

10. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 51.

У интересу безбедности и успеш-
ног пословања поједини подаци о Биб-
лиотеци, односно пословању, развоју и 
односима представља тајну и могу се са-
општити трећим лицима само на начин 
прописан Законом и овим Статутом.

Члан 52.

Поред података који су Законом 
проглашени за пословну тајну, послов-
ном тајном у Библиотеци сматрају се:

 - документи које надлежни орган 
прогласи тајном,

 - подаци које надлежни орган као 
поверљиве саопшти Библиотеци,

 - планови развоја и други планови 
Библиотеке,

 - план физичко-техничког обез-
беђења објекта и имовине Библи-
отеке,

 - мере и начин поступања у случају 
ванредних околности, непосредне 
ратне опасности и сл.

 - друге исправе и подаци чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу 
било противно интересима Библи-
отеке.

Члан 53.

Документа и податке који пред-
стављају пословну тајну може другим 
лицима саопштити Директор или лице 
које он одреди.

Члан 54.

Пословну тајну дужни су да чувају 
сви запослени Библиотеке који на било 
који начин сазнају за пословну тајну.

Одавање пословне тајне предста-
вља тежу повреду радне обавезе, а ако је 
Законом прописано и кривично дело.

Члан 55.

Директор и запослени Библиотеке, 
док су у радном односу у Библиотеци не 
могу оснивати своју установу нити ради-
ти код другог послодавца из делатности 
за коју је Библиотека регистрована.

11. ИНФОРМИСАЊЕ РАДНИКА

Члан 56.

Органи Библиотеке дужни су да 
обезбеде благовремено, редовно и потпу-
но информисање запослених о целокуп-
ном пословању Библиотеке, о његовом 
материјалном, финансијском стању, о 
приходима и расходима као и другим пи-
тањима од интереса за управљање, одлу-
чивање и остваривање права запослених.

Запослени имају право да буду 
обавештени о раду и извршавању одлука 
Управног одбора и о раду Директора.

12. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА И 
САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 57.

Директор Библиотеке је дужан да 
на захтев синдиката истом  презентује 
тражене податке, информације и анализе 
пословања и развоја Библиотеке које ди-
ректно утичу на социјални и материјални 
положај запослених.

Члан 58.

Сви надлежни органи у Библио-
теци имају своју обавезу да разматрају 
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мишљења, иницијативе, предлоге и за-
хтеве синдиката у вези са одлучивањем 
о појединим правима и одговорностима 
запослених, посебно у поступку заштите 
права запослених.

Члан 59.

У Библиотеци се омогућава рад 
синдикату и синдикалним активистима 
у оквиру њиховог законског деловања, 
односно обавеза преузетих колективним 
уговором и овим Статутом.

Председник синдиката не може 
дисциплински одговарати, нити на било 
који начин сносити последице због зако-
нитог рада и деловања на заштити инте-
реса и права запослених.

13. ОДБРАНА

Члан 60.

Библиотека је дужна да разради 
планове приправности из своје надлеж-
ности и да у њиховом непосредном спро-
вођењу поступа у складу са Законом.

Члан 61.
У поспупку планирања и спро-

вођења прописаних мера приправности, 
Библиотека је дужна да обезбеди усагла-
шавање планова приправности са на-
длежним органима.

Члан 62.

Директор Библиотеке решењем 
одређује лице за спровођење мера из од-
бране.

14. ЗАШТИТА НА РАДУ, ЗАШТИТА 
И УНАПРЕЂЕЊЕ  РАДНЕ И 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 63.

Запослени у Библиотеци дужни су 
да се понашају у складу са важећим за-

конским прописима, којим је регулисана 
област заштите на раду.

Директор Библиотеке је непосред-
ни организатор и реализатор ових мера, 
као и одговорно лице за спровођење ис-
тог.

Члан 64.

Мере заштите животне средине 
обухватају примену савремено техничко 
– технолошких решења која спречавају и 
отклањају загађивање животне и радне 
средине, унапређење организације рада 
и отклањање узрока који доводе до оте-
жавања услова рада и предузимања мера 
ради пружања помоћи другим органима 
и организацијама који се овим питањима 
баве.

15. СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА

Члан 65.

Статутом Библиотеке ближе се 
уређује назив, делокруг и начин рада, 
унутрашња организација, заступање, на-
длежност органа, њихов састав, начин 
рада и друга питања од значаја за рад 
Библиотеке.

Статут Библиотеке доноси Управ-
ни одбор.

Библиотека има и друга општа ак-
та.

Члан 66.

Унутрашњи односи у Библиотеци 
регулишу се појединачним колективним 
уговором, правилницима, одлукама и ре-
шењима.

Члан 67.

Појединачни колективни уговор 
закључује Директор Библиотеке и реп-
резентативни синдикат код послодавца и 
овлашћени представник оснивача.
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Правилник о организацији и сис-
тематизацији радних места у Библиотеци  
доноси Директор уз сагласност Општин-
ског већа. 

Остала општа акта Библиотеке на 
предлог директора доноси Управни од-
бор Библиотеке.

Члан 68.

Измене и допуне општих аката вр-
ше се по поступку за њихово доношење.

Члан 69.

Општа акта се објављују на оглас-
ној табли Библиотеке.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 70.

Даном ступања на снагу овог Ста-
тута престаје да важи Статут Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“ из Бачке 
Паланке број 220, који је донео Управни 
одбор на  седнци одржаној 19. јуна 1992.
године;  и  Одлуке о изменама и допуна-
ма Статута Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ у Бачкој Паланци, које је до-
нео  Управни одбор на  седнци одржаној 
24. јуна 1993.године и  03. августа 1993.
године, а на које је Скупштина општине 
Бачка Паланка дала сагласност Решењем  
број 022-12/1993-III од 28.јануара 1994.
године („Сл.лист СО Бачка Паланка број 
1/94“).

Члан 71.

Овај Статут ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Скупшти-
не општине, а објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“

Народна библиотека
 „Вељко Петровић“
Број: 908/031
Дана: 10.октобра 2011.године
Бачка Паланка

Председник
Управног одбора,

Радовић Јелена,с.р.

226
На основу члана 39. став 1. Зако-

на о туризму ("Службени гласник Репу-
блике Србије" број 36/2009 и 88/2010) и 
члана 10. и 12. Одлуке о оснивању Ту-
ристичке организације Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 29/2011) и члана 4. и 
21. Закона о јавним службама ("Службе-
ни гласник Републике Србије" број 42/91, 
71/94 и 79/05), Управни одбор Туристич-
ке организације Општине Бачка Паланка 
на својој 9. седници, одржаној 7. октобра 
2011. године, донео је 

О  Д  Л  У  К  У
о изменама и допунама Статута 

Туристичке организације Општине 
Бачка Паланка

Члан. 1.

У члану 2. Статута Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 9/2007) став 2. мења се и гласи:

"Седиште Туристичке органи-
зације је у Бачкој Паланци, Веселина 
Маслеше број 8."

Члан 2. 

У члану 8. Статута тачка 9. мења 
се и гласи:

"9. Посредовања у пружању услу-
га у домаћој радиности;".
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и после тачке 9. додају се нове та-
чке 10. и 11. које гласе:

"10. Подстицања реализације про-
грама изградње туристичке инфраструк-
туре и уређења простора;

11. Друге активности у складу са 
оснивачким актом и Статутом."

Члан 3. 

Члан 9. Статута мења се и гласи:
"У циљу извршења послова из 

претходног члана делатности Туристич-
ке организације су:

84.13 - уређење пословања и 
допринос успешнијем пословању у обла-
сти  економије

58.19 - остала издавачка активност
55.20 - одмаралиште и слични 

објекти за краћи боравак
47.78 - остала трговина на мало 

новим производима у специјализованим 
продавницама (продаја сувенира)

47.51 - трговина на мало тексти-
лом у специјализованим продавницама 

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 са-

станака. "

Члан 4. 

Члан 10. Статута се брише.

Члан 5. 

У члану 18. Статута после става 4. 
додају се нови ставови 5, 6 , 7. и 8. који 
гласе:

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 6. 

У члану 24. у ставу 2. после та-
чке 5. додаје се тачка 6. која гласи: 
  "6. у другим случајевима  утврђе-
ним законом."

Члан 7.

Члан  25. Статута мења се и гласи:
"Управни одбор Туристичке орга-

низације именује и разрешава Оснивач.
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.

Управни одбор врши послове 
утврђене Законом и Статутом Туристич-
ке организације општине Бачка Паланка.

За свој рад Управни одбор одгово-
ран је Оснивачу.

Члан 8. 

Члан  26. Статута мења се и гласи:
" 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 
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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 9. 

У члану 28. бришу се речи   "пред-
седника и ". 

Члан 10. 

Члан 43. Статута се брише.

Члан 11.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о изменама и 
допунама Статута Туристичке органи-
зације Општине Бачка Паланка коју је 
донео Управни одбор Туристичке орга-
низације Општине Бачка Паланка на 8. 
седници, одржаној 17.12.2007. године.

Ова Одлуке ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Оснива-
ча, а објавиће се у "Службеном листу 
Општине Бачка Паланка".
Туристичка организација
Општине Бачка Пасланка
УПРАВНИ ОДБОР
Број:524/2011
7. октобар 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Управног одбора,

др Милан Нешић,с.р.

227
На основу члана 70. Закона о заш-

тити природе ("Службени Гласник РС" 
број 36/2009, 88/2010 и 91/2010- испр.), 
члана 3, 4. и 6. Уредбе о ближим крите-
ријумима, начину обрачуна и поступку 
наплате накнаде за коришћење заш-
тићеног подручја ("Сл. Гласник РС" бр. 
43/2010), члана 10. Одлуке о заштити 
Парка природе "Јегричка", Општине Жа-
баљ, ("Сл. Гласник РС." број 11/2005), 
Општине Врбас ("Сл. лист Општине вр-
бас" бр. 7/2006), Општине Темерин ("Сл. 
Лист Општине Темерин" бр. 10/2005) 
и Општине Бачка Паланка ("Сл. Лист 
Општине Бачка Паланка" бр. 13/2006) и 
члана 33. Став 1. Тачка 10. Статута ЈВП 
"Воде Војводине" Нови Сад, Управни од-
бор ЈВП "Воде Војводине", на XXXI сед-
ници одржаној дана 30. 09. 2011. године, 
донео је 

О Д Л У К У 
о накнадама за коришћење  
заштићеног подручја Парка 

природе "Јегричка" 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се висина и начин обрачуна и плаћања накнада за ко-
ришћење заштићеног подручја Парка природе Јегричка (у даљем тексту: заштићено под-
ручје). 

Члан 2.

За коришћење заштићеног подручја плаћа се накнада ЈВП "Воде Војводине" као 
управљачу заштићеног подручја (у даљем тексту. Управљач) и то за: 

1) обављање одређених делатности у заштићеном подручју; 
2) некомерцијалне објекте за одмор у природи; 
3) рекламне ознаке и комерцијалне филмске и фото записе; 
4) коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге имовине управљача ииме-

на и знака заштићеног подручја; 
5) посету заштићеном подручју. 
Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице, преду-

зетник или физичко лице који у вези са предметом накнаде из става 1. овог члана обавља 
послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, 
користи услуге и имовину Управљача, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, 
рекреације  и сличних потреба и на други начин користи његове вредности и погодности. 

II  НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 3. 

Накнада заобављање одређених делатности у заштићеном подручју плаћа се за: 

1) Угоститељство и трговину 

Предмет накнаде Јединица 
мере 

Обрачунски 
период 

Висина накнаде 
(динара) 

1.1. Угоститељски објекти
1.2. (ресторани, чарде и сл) м² година 200,00

1.2. Привремени објекти (киосци, 
бифеи и сл.) у којима се пружају услуге 
исхране и пића 

м² година 300,00

У површину објекта рачуна се поред затвореног простора и спољашњи простор на 
коме се пружају услуге (терасе, баште и сл.). 

2) Пловидбу на заштићеном подручју 

Предмет накнаде Јединица 
мере

Обрачунски 
период

Висина накнаде
(динара)

2.1 За чамце дужине од 2 м до 4 м комад година 1.000,00
2.2 за чамце дужине од 4м до 6 м комад година 1.500,00 
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3) Друге делатности 

Предмет накнаде Јединица 
мере

Обрачунски 
период

Висина накнаде
(динара)

3.1. Постављање подземних 
електроводова и других инсталација м година 85,00 

III НАКНАДА ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ОДМОР У ПРИРОДИ 

Члан 4. 

Накнада за некомерцијалне објекте за одмор у природи плаћа се за: 

1. Коришћење молова, прилазишта и кућа на води 

Предмет накнаде Јединица 
мере 

Обрачунски 
период 

Висина накнаде 
(динара) 

1.1. Молови и прилазишта изграђена од 
чврстог материјала (бетона, камена) м² година 600,00 

1.2. Куће на води постављене 
намоловима изграђене од дрвета на 
бурадима или другим плутајућим 
материјалима 

м² година 300,00 

1.3. Молови и прилазишта изграђени 
од дрвета на бурадима или ругим 
плутајућим материјалима 

м² година 200,00 

1. 4. Молови и прилазишта изграђени од 
дрвета на стубовима м² година 100,00 

IV НАКНАДА ЗА РЕКЛАМЕ ОЗНАКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ФИЛМСКЕ И ФОТО 
ЗАПИСЕ 

Члан 5. 

 Накнада за рекламне ознаке и комерцијалне филмске и фото записе плаћа се за: 

1) Постављање рекламних ознака 

Предмет накнаде Јединица мере Обрачунски 
период 

Висина накнаде 
(динара) 

1.1. Рекламна ознака до м² година 1.000,00

1.2. Рекламна ознака преко м² и за сваки 
следећи м² година 1.000,00

2) Снимање филмова и фотографисање 

Предмет накнаде Јединица 
мере 

Обрачунски 
период 

Висина накнаде 
(динара) 
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2.1.Снимање играних, 
рекламних и других филмова дин дан рада /снимања 5.000,00 

2.2. Снимање промотивних и 
документарних филмова Накнада се не плаћа 

2.3. Комерцијално фотографисање дан дан рада 1.500,00 

V КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА, УРЕЂЕНИХ ТЕРЕНА, ОБЈЕКАТА И ДРУГЕ 
ИМОВИНЕ УПРАВЉАЧА И ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

Члан 6. 

Накнада за коришћење услуга, уређених теретна, објеката и друге имовине 
Управљача и имена и знака заштићеног подручја плаћа се за: 

1) Чување и изнајмљивање чамаца 

Предмет накнаде Јединица 
мере 

Обрачунски 
период 

Висина накнаде 
(динара) 

1.1. За коришћење уређеног привезишта 
са надзором чувара по чамцу година 5.000,00 

1.2. За коришћења уређеног привезишта 
са надзором чувара по чамцу месец 600,00 

1.3. За изнајмљивање чамаца по чамцу час 100,00 

2 Вожњу чамцем 

Предмет накнаде Јединица 
мере 

Обрачунски 
период 

Висина накнаде 
(динара) 

2.1. Организована вожња чамцем са 
презентацијом заштићеног подручја од 
стране водића Управљача 

по 
посетиоцу 1 час вожње 200,00 

2.2. Вожња сопственим чамцем комад дан 200,00 

3) Постављање кампова и монтажних објеката 

Предмет накнаде Јединица 
мере 

Обрачунски 
период 

Висина накнаде 
(динара) 

3.1. Туристички шатори комад дневно 200,00
3.2. Камп кућице комад дневно 300,00 

3.3. Монтажни објекти (шатори, 
покретне тезге и други покретни 
објекти) намењени продаји робе 

по тезги 
или 

покретном 
објекту 

на дан 300,00 

4) Сечу трске 

Предмет накнаде Јединица 
мере 

Обрачунски 
период 

Висина накнаде 
(динара) 
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3.1. Сеча трске м² Према одобрењу/
уговору 50,00

5) Коришћење имена и знака заштићеног подручја 

Накнаду за коришћење имена и знака заштићеног подручја плаћају правна и 
физичкалица када то име, односно знак употребљавају у; називу фирме, ознаци производа, 
рекламама, проспектима, брошурама и другим рекламним материјалима. 

Накнада се обрачунава и плаћа у висини од 1% од укупног прихода промета робе 
и услуга која се коришћењем имена и знака остваре.

VI НАКНАДА ЗА ПОСЕТУ ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

Члан 7. 

Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак), са услугом организованог 
обиласка и презентације заштићеног подручја уз пратњу водича Управљача, плаћа се: 
1) за посетиоце – ученике   -    50,00 динара, 
2) за остале посетиоце   -  100,00 динара, 
3) за предшколски узраст   - гратис.

VII ОБРАЧУН И НАПЛАТА НАКНАДА 

Члан 8. 

У погледу обрачуна и плаћања накнада из члана 3. и 4. ове одлуке сходно се при-
мењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Накнада за посету заштићеном подручју и друге накнаде из ове одлуке које се 
обрачунавају по дану или часу, наплаћују се на лицу места од стране овлашћеног лица 
Управљача продајом улазнице или издавањем признанице односно рачуна. 

Остале накнаде обрачунавају се и плаћају по испостављеном рачуну, најкасније до 
15-ог у месецу за претходни месец, односно у року назначеном на рачуну. 

Члан 9. 

Накнада утврђена овом одлуком изузетно се може умањити до 40% од обрачунатог 
задужења, за кориснике код којих су, услед елементарне непогоде или поремећаја натр-
жишту, наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања. 

Одлуку по захтеву корисника донсои Управни одбор ЈВП "Воде Војводине Нови 
Сад. 

Члан 10. 

Удружења спортских риболоваца и друга спортска удружења, као што су веслач-
ка, кајакашка, пливачка, ватерполо, љубитеља птица и слично, а који своју делатнсот 
искључиво обављају на заштићеном подручју и тим доприносе унапређењу стања, пре-
зентацији и промоцији вредности заштићеног подручја, могу се ослободити од плаћања 
накнаде прописаних овом одлуком, по претхнодно поднетом захтеву у писаној форми. 
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Одлуку о ослобађању плаћања 
накнаде из претходног става, доноси 
Управни одбор Управљача. 

Члан 11. 

Ова одлука, по добијању 
сагласности надлежног органа за послове 
заштите животне средине општинске 
управе Врбас, Темерин, Жабаљ и Бачка 
Паланка, ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у службеном листу 
општине Врбас, Темерин, Жабаљ и Бачка 
Паланка. 

У Новом Саду, 
Дана: 30.09.2011. године 
Број: V - 72/102   
    

Председник 
Управног одбора 

Имре Халгато, дипл. инж.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 
Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 
грађевинарство 
број: IV-05-501-2-10/2011
дана: 27. 10. 2011. године
Бачка Паланка
веза број: I-501-80/2011

На основу члана 70. Закона о За-
кона о заштити природе (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, број 36/09 и 88/2010), чла-
на 11. Одлуке о заштити Парка природе 
‚‘Јегричка‘‘ (‚‘Службени лист Општине 
Бачка Паланка‘‘ број 13/2006) и члана 
13. Одлуке о организацији Општинске 
управе (‚‘Службени лист Општине Бачка 
Паланка‘‘ број 2/2009 и 19/2010), реша-
вајући по захтеву ЈВП ‚‘Воде Војводи-
не‘‘, Општинска управа Општине Бачка 

Паланка, Одељење за урбанизам и грађе-
винарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности

Даје се сагласност на Одлуку о 
накнадама за коришћење заштићеног 
подручја Парка природе ‚‘Јегричка‘‘ број 
V-72/102, а која је усвојена на XXXI сед-
ници Управног одбора ЈВП ‚‘Воде Војво-
дине‘‘ одржаној 30. 09. 2011. године.

О б р а з л о ж е њ е

ЈВП ‚‘Воде Војводине‘‘, као упра-
вљач Парка природе ‚‘Јегричка‘‘, се об-
ратио овом органу, у складу са  чланом 
70. став 7. Закона о Закона о заштити 
природе (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 
36/09 и 88/2010), захтевом за давање са-
гласности на на Одлуку о накнадама за 
коришћење заштићеног подручја Парка 
природе ‚‘Јегричка‘‘ број V-72/102, и уз 
исти приложио исту.

Након увида у достављену доку-
ментацију, овај орган, као надлежан за 
послове заштите животне средине по чла-
ну 13. Одлуке о организацији Општинске 
управе (‚‘Службени лист Општине Бачка 
Паланка‘‘ број 2/2009 и 19/2010), утвр-
дио да је предметна Одлука урађена у 
складу са Уредбом о ближим критерију-
мима, начину обрачуна и поступку нап-
лате накнаде за коришћење заштићеног 
подручја(‚‘Службени гласник РС‘‘, број 
43/2010)

На основу горереченог овај орган 
је решио као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења незадовољ-
на странка има право жалбе у року од 15 
дана од дана пријема решења Покрајин-
ском секретаријату за урбанизам, гради-
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тељство и заштиту животне средине у 
Новом Саду.

Жалба се подноси писмено или 
усмено на записник путем овог органа 
или непосредно другостепеном органу са 
таксом од 320,00 динара која се уплаћује 
на рачун број: 840-742221843-57, а из-
вештај о уплати прилаже уз жалбу. 

Руководилац Одељења за 
урбанизам и грађевинарство

Марија Коларов



23. децембар 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 35/2011 - страна 1251  



1252 страна - Број 35/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    23. децембар 2011. године

201 ПРОГРАМ  РАДА Скупштине општине 
Бачка Паланка  за  2012. годину .......................  1181
202 ОДЛУКА о јавном превозу путника у 
друмском саобраћају на територији Општине 
Бачка Паланка ....................................................  1189
203 ОДЛУКАо поверавању послова изградње и 
одржавања објеката јавне расвете на територији 
Општине Бачка Паланка ...................................  1202
204 ОДЛУКА о поверавању послова изградње 
и управљања дечијим игралиштима и спортско 
рекреативним теренима/објектима  постављеним 
на јавним површинама територије Општина 
Бачка Паланка ....................................................  1203
205 ОДЛУКА о утврђивању мреже основних 
школа са седиштем  на територији Општине 
Бачка Паланка ....................................................  1204
206 ОДЛУКА о утврђивању мреже дечјих вртића 
са седиштем на територији Општине 
Бачка Паланка ....................................................  1205
207 ОДЛУКА о Програму припремања и опремања 
грађевинског земљишта, путне привреде и 
јавних функција за 2012. годину  .....................  1206
208 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Радне заједнице ЈП „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ 
за 2012. годину ...................................................  1212
209 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Анекс 
предшколског програма ПУ„Младост“ за радну 
2011/2012 годину и Годишњи план рада ПУ 
“Младост“ за радну 2011/2012 годину ............  1213
210 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм 
пословања ЈКП „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка за 2012. годину .........................  1213
211 РЕШЕЊЕо давању сагласности на Програм 
пословања и Финансијски план ЈП „Телевизија 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 
2012. годину .......................................................  1214
212 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и 
Програм пословања и Финансијски план ЈИП 
„Радио БАП“ Бачка Паланка за 2012. годину.   1214
213 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм 
пословања и Финансијски план ЈП СРЦ „Тиквара“ 
Бачка Паланка за 2012. годину .......................... 1215
214 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план и Годишњи оперативни план 
Установе „Центар за социјални рад Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка за 2012. годину .......  1215

215 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и 
Програм рада и Финансијски план „Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка за 2012. годину .........................  1216
216 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм 
рада и Финансијски план Народне библиотеке 
„Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 
2012. годину .......................................................  1216
217 РЕШЕЊЕо давању сагласности на План рада 
и Финансијски план Установе: Културни центар 
Бачка Паланка за 2012. годину .........................  1217
218 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут 
Установе: Културни центар Бачка Паланка ..... 1217
219 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка ....................................................  1218
220 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута Туристичке 
Организације Општине Бачка Паланка ...........  1218
221 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора ОШ "Вук Караџић" у 
Бачкој Паланци ..................................................  1219
222 РЕШЕЊЕо давању сагласности ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка ...................  1219
на поверавање комуналних делатности за 
насељена места Силбаш и Параге, 
ДОО „Драгачи“ Силбаш ...................................  1219
223 РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења .о 
образовању Општинског штаба за ванредне 
ситуације и именовању чланова Општинског 
штаба за ванредне ситуације ............................  1220

224 СТАТУТ Установе: Културни центар 
Бачка Паланка ....................................................  1221
225 СТАТУТНародне библиотеке „Вељко 
Петровић“ Бачка Паланка ................................  1231
226 ОДЛУКА о изменама и допунама Статута 
Туристичке организације Општине 
Бачка Паланка ....................................................  1242
227 ОДЛУКА о накнадама за коришћење  
заштићеног подручја Парка природе 
"Јегричка"  ..........................................................  1244

С А Д Р Ж А Ј

Страна 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА,ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УСТАНОВЕ

"Службени лист Општине Бачка Паланка", излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, 
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

Страна


