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На основу члана 104. став 1. Зако-

на о туризму ("Службени гласник Репу-
блике Србије", број 36/2009 и 88/2010), 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној са-
моуправи ("Службени гласник Републи-
ке Србије", број 129/2007) 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 37. се-
дници, одржаној 15. марта 2011. године, 
донела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о 

боравишној такси

Члан 1.

У Одлуци о боравишној такси 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 3/2003, 10/2006 и 13/2006), члан 
2. мења се и гласи:

"Боравишна такса плаћа се за сва-
ки дан боравка у туристичком објекту на 
територији Општине Бачка Паланка у из-
носу од 50,00 динара."

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-332-4/2011
15. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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 На основу члана 7, 11, 15. и 

18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник 
Републике Србије", број 62/2006) и члана 
38. тачка 13. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 37. седници, одржаној 15. марта 
2011. године, донела је 

О Д Л У К У 
о изменaма и допунама Одлуке о 
локалним комуналним таксама

Члан 1.

У Одлуци о локалним комунал-
ним таксама (”Службени лист Општине 
Бачка Паланка” број 26/2009, 3/2010 и 
15/2010), у члану 4. иза става 2. додаје се 
став 3. који гласи:

"Од обавезе плаћања таксе за ис-
тицање фирме на пословном простору 

SLU@BENI LIST
Година XLVI
Број 7/2011

Бачка Паланка
25. март 2011. године

O P [ T I N E B A ^ K A P A L A N K A



282 страна - Број 7/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      25. март 2011. године

ослобађају се носиоци сертификата, који 
као претежну делатност обављају старе 
и уметничке занате и послове домаће ра-
диности."

Члан 2.

У члану 11. иза става 2. додаје се 
став 3. који гласи:

"Таксеном обвезнику који не при-
ложи доказ о измиреним обавезама, по 
основу локалне комуналне таксе за зау-
зеће јавне површине за предходни пери-
од коришћења, неће се одобрити закуп 
јавне површине."

Члан 3.

У члану 12. став 2. мења се и гласи:

"Против решења о утврђивању 
висине локалне комуналне таксе мо-
же се уложити жалба Општинском већу 
Општине Бачка Паланка у року од 15 да-
на од дана достављања решења".

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА    
Број: II-434-12/2011       
15. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

 Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 32. став 3. Закона 

о пољопривредном земљишту ("Службе-
ни гласник РС" број 62/2006 и 41/2009) 

и члана 38. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 17/08 и 2/10), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 37. се-
дници, одржаној дана 15. марта 2011. го-
дине, доноси 

Н А Ч Е Л А 
комасације у к.о. Деспотово

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овим Начелима одређује се лока-
ција земљишта у државној и задружној 
својини, начин груписања земљишта на 
којима постоји право својине, земљишта 
која се остављају у фактичком стању, на-
чин под којим се условима обезбеђују 
шумски-пољозаштитни појасеви, на-
чин груписања земљишта чланова до-
маћинства, време привремене предаје 
земљишта, зграда и других објеката и 
редослед позивања учесника комасације 
на расправе које споводи Комисија за ко-
масацију. 

Члан 2. 

Предмет комасације и премера су 
сва земљишта у катастаској општини 
Деспотово. 

Расподелу земљишта из комасаци-
оне масе учесника комасације у к.о. Дес-
потово врши Комисија за комасацију ( у 
даљем тексту: Комисија) на основу Зако-
на о пољопривредном земљишту "Служ-
бени гласник РС" број 62/2006 и 41/2009) 
и на основу ових начела. 

Члан 3. 

У поступку комасације за к.о. 
Деспотово сви учесници комасације су 
равноправни, без обзира на величину 
земљишног поседа којег су унели у ко-
масациону масу и без обзира да ли се ра-
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ди о носиоцима права својине или пра-
ва коришћења на земљишту у државној, 
друштвеној, или задружној својини. 

Члан 4. 

Све радње у поступку комасације 
врше се јавно, уз учешће учесника ко-
масације. 

Учесници комасације у току целог 
поступка комасације имају право увида у 
елаборате и осталу документацију. 

У току поступка комасације учес-
ници комасације могу подносити приго-
воре и друга правна средства, у складу са 
законом. 

Члан 5. 

Учесник комасације добија из ко-
масационе масе одговарајуће земљиште 
приближно исте укупне вредности, а по 
могућности исте катастарске културе и 
удаљености од сопственог економског 
дворишта и утицаја вода на искоришћа-
вање земљишта, као и положаја који пру-
жа приближно исте могућности у погле-
ду начина обраде. 

Просечна удаљеност се цени на ос-
нову укупне удаљености свих зељишта 
које је учесник комасације унео и 
земљишта које је добио из комасационе 
масе. 

При расподели земљишта из ко-
масационе масе сваки учесник комаса-
ције мора да добије што боље заокру-
жено земљиште, правилнијег облика и 
на мањем броју места него што је унео 
у комасациону масу, уколико је унео 
земљиште на два или више места. 

Члан 6. 

Расподела комасационе масе вр-
ши се на основу утврђене и прихваћене 
процене земљишта. Учесницима комаса-
ције даће се приближно иста вредност 
земљишта које су унели у комасациону 

масу и то изражену у процедбеним једи-
ницама. 

Ако учесник комасације добије 
из комасационе масе земљиште веће 
вредности него што је оно које је унео 
у комасациону масу уплатиће у комаса-
циону масу разлику између вреднос-
ти тих земљишта у новцу, а ако добије 
земљиште мање вредности разлика мање 
вредности исплатиће се такође у новцу. 

Члан 7.

Приликом расподеле комасационе 
масе настојаће се, у колико је то могуће, 
да се ранијем сопственику или корисни-
ку поново додели салаш, економски 
објекти, дугогодишњи засади (хмељар-
ници, воћнаци и виногради) у колико су 
они подигнути или саграђени пре почет-
ка комасације. 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ И ЗАДРУЖНОЈ 
СВОЈИНИ 

Члан 8. 

Земљиште предвиђено за наделу 
у државној и задружној својини налази 
се у северно – источном делу атара к.о. 
Деспотово преко канала према граници 
катастарске општине Деспотово и катас-
тарске општине Равно село. 

2. НАЧИН ГРУПИСАЊА 
ЗЕМЉИШТА НА КОМЕ ПОСТОЈИ 
ПРАВО СВОЈИНЕ

Члан 9.

Приликом расподеле земљишта из 
комасационе масе извршиће се групи-
сање земљишта тако да сваки учесник 
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комасације добије што боље заокружено 
земљиште у једном потесу. 

Носиоцу права својине даје се 
земљиште из комасационе масе правил-
нијег облика него што је унето у комаса-
циону масу и на мање места уколико је 
у комасациону масу унето земљишта на 
два или више места, ако се Комисија и 
учесници комасације другачије не спора-
зумеју. 

Члан 10. 

Учеснику комасације не може се 
дати земљиште на више места него што 
је имао земљишта које је унео у комаса-
циону масу. 

Члан 11. 

Носиоцу права својине на земљишту 
на коме је саграђен салаш додељује се 
пољопривредно земљиште у приближно 
истој површини коју је имао око салаша с 
тим да се положај земљишта у односу на 
салаш може мењати, под условима да је 
обезбеђен одговарајући заједнички или 
појединачни приступ са путне мреже од-
носно прелаз преко канала. 

Члан 12. 

Носилац права својине може у 
поступку комасације предложити да при-
ликом расподеле комасацине масе добије 
земљиште поред својих сродника или 
других лица са којима заједнички об-
рађује земљиште, што је Комисија дужна 
размотрити. 

3. ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА 
ЧЛАНОВА ИСТОГ ДОМАЋИНСТВА

Члан 13. 

Учесници комасације који сачиња-
вају исто домаћинство могу од Комисије 
тражити да им се додели земљиште једно 

поред другог у циљу лакшег и економич-
ног обрађивања земљишта. 

Захтев из става 1. овог члана Коми-
сија је дужна узети у обзир и настојати 
да се таквим захтевима удовољи, где је то 
могуће, у складу са Законом о пољопри-
вредном земљишту. 

4. ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ОСТАЈЕ У 
ФАКТИЧКОМ СТАЊУ 

Члан 14. 

Земљишта у изграђеном и неиз-
грађеном делу грађевинског подручја ос-
тају у фактичком стању. 

Учесник комасације и комиси-
ја ради стварања већих и правилнијих 
парцела које би омогућило економич-
нију пољопривредну производњу, могу 
сагласно извршити замену земљишта у 
неизграђеном делу грађевинскг подручја 
(гувна) за земљиште у ван грађевинском 
реону. 

Вредност земљишта у неизграђе-
ном делу грађевинског подручја, у слу-
чају споразума о замени у смислу става 
2. овог члана, утврђује се као прва класа 
земљишта у ванграђевиском подручју, у 
случају утврђивања општег интереса. 

5. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ШУМСКИХ ЗАШТИТНИХ 
ПОЈАСЕВА

Члан 15.

У циљу заштите животне средине, 
заштите земљишта од утицаја ветрова, 
вода и стварања повољније микрокли-
ме обезбеђује се шумски пољозаштитни 
појас. 

Шумски пољозаштитни појасеви 
лоцираће се и уз постојећу и пројекто-
вану каналску мрежу и на неплодном 
земљишту ван грађевинског реона. 
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6. ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ ПРЕДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА

Члан 16.

Привремено увођење у посед учес-
ника комасације у к.о. Деспотово оба-
виће се од септембра 2012. године.

Члан 17. 

Сви учесници комасације дужни су 
да приликом примопредаје земишта очи-
сте земљиште које се предаје у комасаци-
ону масу. Учесник комасације дужан је 
да очисти земљиште од пањева, шибља и 
сл. до јуна 2011. године а од сламе, сена, 
кукурозовине до 1. новембра 2012. годи-
не. 

Ако учесник комасације не посту-
пи у складу са одредбама из наведених 
ставова Комисија ће дати налог да се по-
требни радови изврше на терет тог учес-
ника комасације. 

7. РЕДОСЛЕД ПОЗИВАЊА

Члан 18.

Редослед позивања учесника ко-
масације на расправу приликом распо-
деле комасационе масе почиње од табли 
које се налазе на границама атара пре-
ма катастарској општини Равно село до 
канала и врши се редом по таблама до 
насеља Деспотово, тако да се учесници 
комасације позивају по следећем редо-
следу: 

• учесници који станују у другим 
местима ван Деспотова,

• учесници који су пре комасације 
имали земљиште на једном месту,

• старачка домаћинства, 
• остали учесници по редном броју 

пописа,
• носиоци права коришћења у 

друштвеној и задружној својини. 

8. ПУТНА И КАНАЛСКА МРЕЖА

Члан 19.

Путна и каналска мрежа форми-
раће се и пренети на терен на основу из-
вођачког пројекта за к.о. Деспотово, коју 
усваја Комисија за комасацију по при-
бављеном мишљењу Општинског већа 
Општине Бачка Паланка. 

Члан 20.

Ако се у поступку комасације, ус-
лед изградње нове мреже путева и кана-
ла и осталих јавних објеката, које треба 
изградити на комасационом подручју, да 
би се омогућило боље искоришћавање 
земљишта, као и изградња објеката од 
инвестиционог значаја, смањи укупна 
површина земљишта, односно вредност 
комасационе масе коју треба доделити 
учесницима комасације, сваком учес-
нику комасације доделиће се сразмер-
но мања површина, односно вредност 
земљишта од површине односно вред-
ности земљишта унетог у комасациону 
масу. 

Ако се услед смањења мреже пу-
тева и канал и осталих јавних објеката, 
повећа укупна површина земљишта у 
комасационој маси, вишак земљишта 
постаје јавна својина Општине Бачка Па-
ланка. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21. 

Ова начела ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-461-4/2011
15. март 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 
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 Председник
Скупштине општине,
  Мирослав Родић, с.р.

30
На основу члана 33. став 1. та-

чка 5. Закона о ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 111/09) и члана 10. Уредбе о саставу 
и начину рада Штабова за ванредне си-
туације ("Службени гласник Републике 
Србије" број 98/2010 и члана 38. Сатута 
Општине Бачка Паланка (Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 и 
2/2010), Скупштина Општине Бачка Па-
анка на својој 37. седници, одржаној 15. 
марта 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Општинског штаба 

за ванредне ситуације и именовању 
чланова Општинског штаба за 

ванредне ситуације

Члан 1. 

За координацију и руковођење заш-
титом и спасавањем у ванредним ситу-
ацијама на територији Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Општина) об-
разује се Општински штаб за ванредне 
ситуације (у даљем текст: Штаб). 

Члан 2.

Штаб обавља следеће послове: 
- разматра и предлаже доношење 

одлуке о организацији заштите и спаса-
вања на територији Општине; 

- руководи и координира рад субје-
ката система заштите и спасавања и 
снага заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама на спровођењу утврђених 
задатака; 

- руководи и координира спро-
вођење мера и задатака цивиле заштите; 

- разматра и даје мишљење на 
предлог Процене угрожености и предлог 
Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; 

- прати стање и организацију заш-
тите и спасавања и предлаже мере за њи-
хово побољшање; 

- наређује употребу снага заштите 
и спасавања, средстава помоћи и других 
средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању 
и обавештавању становништва о ризици-
ма и опасностима и предузетим мерама; 

- разматра организацију, опремање 
и обучавање јединица цивилне заштите, 
овлашћених, оспособљених правних ли-
ца; 

- сарађује са надлежним органима 
заштите и спасавања суседних држава у 
ванредним ситуацијама; 

- процењује угроженост од настан-
ка ванредне ситуације и донси наредбе, 
закључке и препоруке; 

- сарађује са штабовима суседних 
јединица локалне самоуправе; 

- именује менаџера заштите и заме-
ника менаџера у насељеним местима на 
територији Града; 

- ангажује оспособљена правна 
лица и друге организације од значаја за 
Општину, и 

- обавља друге послове у складу са 
Законом. 

Члан 3. 

Одлуку о проглашењу ванредне си-
туације на територији Општине, на пред-
лог Штаба, доноси председник Општине 
Бачка Паланка.

Члан 4. 

Штаб, по потреби, образује помоћ-
не стручно-оперативне тимове за специ-
фичне задатке заштите и спасавања. 
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Стручне и административне посло-
ве за потребе Штаба обавља Одељење за 
привреду Општине Бачка Паланка. 

Члан 5. 

У Штаб именују се:

1. за команданта Штаба: Драган Бо-
зало, председник Општине, 

2. за заменика команданта: Зоран 
Јовичин, заменик председника 
Општине,

3. за начелника Штаба: Ајдер Милан, 
командир Ватрогасне јединице, 

За чланове Штаба: 

4. Мита Лачански, члан Општинског 
већа,

5. Драган Ранђеловић, члан Општин-
ског већа, 

6. Вилијам Славка, члан Општин-
ског већа,

7. Миленко Николашевић, члан 
Општинског већа,

8. Дивна Танкосић, члан Општин-
ског већа, 

9. Миле Колар, заменик Начелника 
Општинске управе,

10. Зоран Баћина, руководилац 
Одељења за привреду ОУ Бачка 
Паланка,

11. Марија Коларов, руководилац 
Одељења за урбанизам и грађеви-
нарство,

12. Ненад Лалић, директор ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка, 

13. Бранко Агић, начелник Центра 
Министарства одбране за Бачку 
Паланку, 

14. Бранислав Шобот, секретар 
"Црвеног крста" Бачка Паланка, 

15. Бранка Гајић, директор Центра 
за социјални рад Општине Бачка 
Паланка, 

16. Милош Оливер, одборник,

17. Милан Алимпић, директор До-
ма здравља "Др Младен Стојано-
вић" Бачка Паланка,

18. Нада Јулинац, директор Герон-
толошког центра Бачка Паланка, 

19. Дамир Иванчић, директор ЈП 
СРЦ "Тиквара" Бачка Паланка,

20. Мирослав Станић, директор Во-
допривредно предузећа "Дунав".

21. Милорад Соро, директор ЈП 
"Војводина шуме", Шумска упра-
ва Бачка Паланка.

Члан 6.

Ово решење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивња у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-8-6/2011
15. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине 
Мирослав Родић, с.р.

31
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локaлној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07) и 
члана 38. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина Општине Бачка Паланка, на 
својој 37. седници, одржаној 15. марта 
2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

члана Управног одбора Народне 
библиотеке "Вељко Петровић" у 

Бачкој Паланци
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I

Разрешава се ДУШКО СТЕВАНО-
ВИЋ, дужности члана Управног одбора 
Народне библиотеке "Вељко Петровић" у 
Бачкој Паланци.

II

Именује се НАТАША ДОРИЋ, за 
члана Управног одбора Народне библи-
отеке "Вељко Петровић" у Бачкој Палан-
ци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-9/2011
15. март 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

      
Председник 

Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

32
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 38. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010) и члана 8. 
и 10. Одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Планка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 8/2006 и 19/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка, на својој 37. се-
дници, одржаној 15. марта 2011. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Надзорног одбора Фонда за развој 
пољопривреде

Општине Бачка Паланка

I

Разрешава се МИХАЈЛО ИМРЕК, 
дужности члана Надзорног одбора Фон-
да за развој пољопривреде Општине Ба-
чка Паланка.

II

Именује се ПАВЛЕ ИМРЕК, за 
члана Надзорног одбора Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Паланка.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-1/2011
15. март 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

   
 Председник 

 Скупштине општине, 
 Мирослав Родић, с.р.  

33
На основу члана 14. Закона о локал-

ним изборима ("Службени гласник Репу-
блике Србије" број 129/07), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 37. 
седници, одржаној дана 15. марта 2011. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

заменика члана Општинске 
изборне комисије Бачка Паланка 



25. март 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 7/2011 - страна 289  

I 

Разрешава се АЛЕКСАНДАР 
БОЖИЋ, дужности заменика члана 
Општинске изборне комисије Бачка Па-
ланка, именован на предлог Одборничке 
групе Демократске странке, због подно-
шења оставке.

II 

Именује се БРАНИМИР КУЗМАН-
ЧЕВ, дипломирани правник из Бачке 
Паланке, на предлог Одборничке групе 
Демократске странке, за заменика члана 
Општинске изборне комисије Бачка Па-
ланка. 

III

Мандат заменика члана Изборне 
комисије из тачке II овог решења траје 
до истека мандата Изборне комисије 
Општине Бачка Паланка. 

IV

Против овог Решења допуштена 
је жалба Управном суду у Новом Саду 
у року од 24 часа од доношења решења 
Скупштине Општине Бачка Паланка. 

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-13/2011
15. март 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

34
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина Општине 
Бачка Паланка, на својој 37. седници, 
одржаној 15. марта 2011. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности директора 

Јавног предузећа 
"Телевизија Бачка Паланка" у 

Бачкој Паланци

I

ЗЛАТКО МИТИЋ, магистар по-
словног менаџмента из Бачке Паланке, 
разрешава се дужности директора Јавног 
предузећа "Телевизија Бачка Паланка" у 
Бачкој Паланци, због подношења остав-
ке.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-5/2011
15. март 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 Председник 
 Скупштине општине, 
 Мирослав Родић, с.р.  
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35
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина Општине 
Бачка Паланка, на својој 37. седници, 
одржаној 15. марта 2011. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа 
"Телевизија Бачка Паланка" у 

Бачкој Паланци

I

САВА БАЈАЦ, дипломирани пра-
вник из Бачке Паланке, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа "Телевизија Бачка Паланка" у 
Бачкој Паланци.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-11/2011
15. март 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

 Председник 
 Скупштине општине, 
 Мирослав Родић, с.р. 

36
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" , број 
17/08 и 2/10), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 37. седници, одржаној 
дана 15. марта 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора
ОШ "Херој Пинки" 
у Бачкој Паланци 

I

Разрешава се ЗУЛИЋ МАРИЈА, 
изабрана из реда запослених, дужности 
члана Школског одбора ОШ "Херој Пин-
ки" у Бачкој Паланци. 

II

Именује се, ЈОВАНОВИЋ ЉИЉА-
НА, изабрана из реда запослених, за но-
вог члана Школског одбора ОШ "Херој 
Пинки" у Бачкој Паланци 

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-14/2011
15. март 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.
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37
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" , број 
17/08 и 2/10), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 37. седници, одржаној 
дана 15. марта 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора
ОШ "Вук Караџић" у Бачкој 

Паланци 

I

Разрешавају се РАДОМИР ГОР-
ДАНА и ДАНИЧИЋ КАЈИЦА, изабрани 
из реда локалне самоуправе, дужности 
чланова Школског одбора ОШ "Вук Ка-
раџић" у Бачкој Паланци.

II

Именују се, ПОЈУЖИНА ЂОРЂЕ 
и ЈЕЛИЋ РАДЕ, изабрани из реда локал-
не самоуправе, за новог члана Школског 
одбора ОШ "Вук Караџић" у Бачкој Па-
ланци.

 III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-2/2011
15. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

38
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
("Службени гласник Републике Србије"  
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" , број 
17/08 и 2/10), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 37. седници, одржаној 
дана 15. марта 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора
ОШ "Свети Сава" у 

Бачкој Паланци 

I

Разрешавају се ДРАГИЧЕВИЋ 
МИЛОВАН и НИКОЛАШЕВИЋ МИЛЕ-
НА, изабрани из реда локалне самоупра-
ве, дужности чланова Школског одбора 
ОШ "Свети Сава" у Бачкој Паланци.

II

Именују се, ИКОНИЋ ДРАГОЈЛО-
ВИЋ ИВАНКА и ЕРЕЧКОВИЋ НЕНАД, 
изабрани из реда локалне самоуправе, за 
новог члана Школског одбора ОШ "Све-
ти Сава" у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-3/2011
15. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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39
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" , број 
17/08 и 2/10), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 37. седници, одржаној 
дана 15. марта 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора
ССШ "Др Радивој Увалић" у 

Бачкој Паланци 

I

Разрешава се АВРАМОВИЋ МИ-
ЛИЦА, изабрана из реда локалне самоу-
праве, дужности члана Школског одбора 
ССШ "Др Радивој Увалић" у Бачкој Па-
ланци.

II

Именује се, СУБОШИЋ МИТАР, 
изабран из реда локалне самоуправе, за 
новог члана Школског одбора ССШ "Др 
Радивој Увалић" у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-4/2011
15. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

40
На основу члана 7. став 1. и 2. 

Пословника о раду Општинског већа 
Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка, на својој 69. седници, одр-
жаној 14. марта 2011. године, донело је 
следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу секретара 

Општинског већа 
Општине Бачка Паланка

I

ДРАГАНА ЂЕРКОВИЋ, дипломи-
рани правник из Обровца, поставља се 
за секретара Општинског већа Општине 
Бачка Паланка, због одласка секретара 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка на породиљско боловање.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-06-5/2011-4-69
14. март 2011. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.

41
На основу члана 157. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 41/2009) , члана 66. тачка 11. и члана 
109. став 2. Статута Општине Бачка 
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Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 69. седници, одржаној 
14. марта 2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању режима саобраћаја 
у централној зони насеља Бачка 
Паланка и у улицама у којима је 
ограничен саобраћај за поједине 

категорије возила

1. Овим решењем утврђује се ре-
жим саобраћаја у централној зони на-
сеља Бачка Паланка и то: у Улици 
Краља Петра I (од Улице Трг братства и 
јединства до Улице Жарка Зрењанина), у 
Улици академика Милана Курепе, као и у 
улицама у којима је ограничен саобраћај 
за поједине категорије возила.

2. Забрањује се саобраћај свим во-
зилима у Улици академика Милана Куре-
пе - пешачка зона.

3. Забрањује се саобраћај свим 
моторним и запрежним возилима у улици 
Краља Петра I (од Улице Трг братства и 
јединства до Улице Жарка Зрењанина).

4. Изузетно, из тачке 2. и 3. овог ре-
шења, дозвољава се пролаз и неопходно 
задржавање, максимално 30 минута, у 
горе наведеним улицама и то:

- моторним возилима хитне ме-
дицинске помоћи, ватрогасне службе, 
инспекцијске службе, полиције, СО и 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка;

- моторним возилима која се налазе 
у сватовској колони (у дане викенда, при-
ликом закључења брака);

- моторним возилима којима се вр-
ши снабдевање пословних објектата и 
радњи, а који морају користити улице из 
тачке 2. и 3. овог решења, сваког дана у 

времену од 5,00 до 9,00 часова и од 16,00 
до 18,00 часова (у захтеву навести који 
се пословни објекти снабдевају, прило-
жити фотокопију уговора о снабдевању, 
односно фотокопију решења о отварању 
радње или фотокопију уговора о закупу 
пословног простора, односно доказ о 
власништву ако се пословни објекат на-
лази у зони из тачке 2. и 3. овог решења); 

- у време вршења сервисних ин-
тервенција на одржавању комуналне 
инфраструктуре (водовод, канализације, 
топловода, ел. инсталације - мреже, пу-
тева, одржавање јавних површина и сл.) 
возилима предузећа и предузетника који-
ма су ти послови поверени (приложити 
фотокопију уговора о поверавању посло-
ва или други доказ);

- дозвољава се пролаз моторним 
возилима чији власници станују или 
имају гаражу у Улици академика Мила-
на Курепе и у Улици Краља Петра I број 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10, док им паркирање 
није дозвољено (уз захтев приложити 
фотокопију личне карте или уговор о 
коришћењу гараже);

- моторним возилима инвалида, 
дистрифичара, параплегичара и лица 
сродних обољења код којих постоји 
телесно оштећење, које има за последицу 
неспособност доњих екстремитета од 60 
и више процената, као и чланова њихове 
уже породице и то само у случају када се 
инвалид налази у возилу;

- специјалним возилима приликом 
превоза новца, вредносних папира и по-
штанских пошиљки у приоду од 7,00 до 
20,00 часова;

- возилима за допремање материја-
ла и алата потребних за грађење, из-
вођење радова на адаптацији, санацији и 
одржавању објеката (захтев прилаже из-
вођач радова уз следећу документацију: 
уговор о грађењу, односно извођењу ра-
дова; пријаву радова са датумом почетка 
и роком завршетка), 

- возилима приликом селидбе, одр-
жавања свечаности, приредби и изложби.
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5. Моторна возила из тачке 4. али-
неје 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 овог решења могу 
пролазити кроз зону из тачке 1. овог ре-
шења уз одобрење које издаје Општин-
ска управа Општине Бачка Паланка – 
Одељење за привреду.

6. Наплату накнаде за издавање 
одобрења за пролаз и неопходно задр-
жавање у улицама у зони из тачака 2. и 
3. овог решења, у износу од 6.000,00 ди-
нара за теретна возила и 3.000,00 динара 
за путничка возила годишње, односно 
40,00 динара за путничко возило дневно 
и 10,00 динара по тони носивости за те-
ретна и специјална возила дневно, врши 
Одељење за привреду. 

Изузетно из става 1. ове тачке, не 
наплаћује се накнада за издавање одо-
брења за возила из тачке 4. алинеје 5. и 6. 
овог решења; 

Наплату накнаде за издавање одо-
брења за пролаз улицама ван централ-
не зоне Бачке Паланке где је ограничен 
саобраћај за поједине категорије возила, 
у износу од 6.000,00 динара за теретна 
возила и 3.000,00 динара за путничка во-
зила годишње, односно 40,00 динара за 
путничко возило дневно и 10,00 динара 
по тони носивости за теретна и специјал-
на возила дневно, врши Одељење за при-
вреду, уз претходно прибављену саглас-
ност управљача пута.

7. У Улици академика Милана Ку-
репе одобрење ће се издати за моторна 
возила којима се врши снабдевање или 
одржавање објекта, а чија укупна тежина 
не  прелази 2 тоне.

8. ЈП "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка 
поставиће одговарајућу сигнализацију 
у складу са овим решењем, најкасније у 
року од 15 дана од дана доношења овог 
решења. Такође да постављањем адекват-
них физичких препрека забрани улаз во-
зилима у Улицу Краља Петра I из правца 

Улице Жарка Зрењанина и у Улицу 
академика Милана Курепе из Улице 
Југословенске армије, а да се омогући 
пролазноост пешацима и бициклистима.

9. Општинска управа Општине Ба-
чка Паланка – Одељење за привреду из-
даје одобрења за пролаз кроз зону из та-
чке 1. овог решења, са роком важења за 
наредну, односно текућу годину.

Уз годишње одобрење за пролаз 
зонама из тачака 2. и 3. овог решења, 
издаје се налепница.

Одобрење се мора налазити у вози-
лу, а налепница залепљена у доњем ле-
вом углу ветробранског стакла.

10. Возилима којима је посебним 
одобрењем дозвољен пролаз, Улицом 
академика Милана Курепе, забрањено је 
кретање брзином већом од брзине кре-
тања пешака.

 
11. Возилима којима је посебним 

одобрењем дозвољен пролаз зоном из 
тачке 3. овог решења, забрањено је кре-
тање брзином већом од 20 км/час.

 
12. Ступањем на снагу овог решења 

престаје да важи Решење о одређивању 
режима саобраћаја у централној зони Ба-
чке Паланке и у улицама у којима је огра-
ничен саобраћај за поједине категорије 
возила (“Службени лист Општине Бачка 
Паланка”, број 26/2009).

13. Ово решење ступа на снагу 
даном доношења, а примењиваће се од 
15. марта 2011. године.

14. Ово решење објавити у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка",

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА     
Број: III-344-16/2011
14. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.

42
На основу чланова 66. тачка 8., 78. 

став 2. и 109. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој 69. седници, одржаној 14. марта 
2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на 
Правилник о Систематизацији 
послова ЈП „Телевизија Бачка 

Паланка“, Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији посло-
ва (радних места) ЈП „Телевизија Бачка 
Паланка“, број: ПОС 03/11 који је донео 
директор ЈП „Телевизија Бачка Паланка 
дана 25.01.2011. године.

II

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-2/2011
Дана: 14. марта 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р. 

43
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка бр. 17/2008 и 2/2010), члана 3. став 3. 
Уговора о гасификацији насељених места 
Општине Бачка Паланка број I-352-
208/2009 од 02. новембра 2009. године, 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 07. марта 2011. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању 
председника Комисије за 

праћење реализације пројекта 
гасификације насељених 

места Обровац, Товаришево, 
Карађорђево, Младеново, Нова 

Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, 
Параге, Деспотово и Пивнице 
на територији Општине Бачка 

Паланка

I

Разрешава се ФОДОРА МИЛАН из 
Бачке Паланке, дужности председника 
Комисије за праћење реализације проје-
кта гасификације насељених места Об-
ровац, Товаришево, Карађорђево, Младе-
ново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, 
Параге, Деспотово и Пивнице на терито-
рији Општине Бачка Паланка.

Именује се ПЕТРОВИЋ СТЕВАН 
из Бачке Паланке, за председника Ко-
мисије за праћење реализације пројекта 
гасификације насељених места Обровац, 
Товаришево, Карађорђево, Младеново, 
Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Пара-
ге, Деспотово и Пивнице на територији 
Општине Бачка Паланка.
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II

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-352-30/2011
07. марта 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.

44
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2008 и 2/2010), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 10. марта 
2011. године, донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављању менаџера пројекта 

“Improving the international Danube 
Bicycle Route-Cycling Danube“.

I 

Поставља се СЛОБОДАН ПРПА, 
дипломирани економиста из Бачке Па-
ланке, за менаџера пројекта “Improving 
the international Danube Bicycle Route-
Cycling Danube“.

II 

Задатак менаџера пројекта је да 
усклађује рад пројектног тима за им-
плементацију пројекта “Improving the 
international Danube Bicycle Route-
Cycling Danube“, контолише спровођење 
свих активности које су садржане у 
пројекту, подноси извештаје о напретку 
и финални извештај уговорном телу, да 

одржава контакте и координира рад са 
представницима Вуковарско-сријемске 
Жупаније која је прекогранични партнер 
у пројекту, као и да представља Општину 
Бачка Паланка у свим активностима ве-
заним за имплементацију пројекта .

III

Менаџер пројекта ће бити ангажо-
ван 50% радног времена на активности-
ма везаним за имплементацију пројекта.

IV

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу општине Бачка Паланка“. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: I-112-12/2011
10. марта 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.

45
На основу тачке II Решења о имо-

новању чланова Комисије за спровођење 
поступка и избор идејног решења грба 
Општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 24/2010), 
Комисија за спровођење поступка и из-
бор идејног решења грба Општине Бачка 
Паланка је на својој 3. седници, одржаној 
23. марта 2011. године, донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Стручног 
жирија за избор идејног решења 
грба Општине Бачка Паланка
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I

У Стручни жири за избор идејног 
решења грба Општине Бачка Паланка 
именују се:

- Проф. др Владан Гавриловић,
- Миле Игњатовић,
- Михаил Миле Кулачић.

II

Задатак Стручног жирија је да оце-
ни идејна решења грба Општине Бачка 
Паланка и предложи најбоље идејно ре-
шење грба Општине Бачка Паланка.

III

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Комисија за спровођење поступка и
избор идејног решења грба ОБП
Број: I-016-4/2011-3
23. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Комисије,
Др Небојша Кузмановић, с.р.
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