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На основу члана 46. став 1. Зако-

на о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009 и �1/2009�ис�2009 и �1/2009�ис�09 и �1/2009�ис�2009�ис�9�ис-
правка 64/2010�УС и 24/2011), члана 9. 
тачка 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (”Службени 
гласник РС” број 135/2004 и ��/2010)  и 
члана 3�. тачка 5.  Статута Општине Бач-
ка Паланка (”Службени лист Општине 
Бачка Паланка” број 17/200� и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, по 
прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на својој 3. седници, одржаној 
14. јула 2012. године, доноси

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне 

регулације јужне радне зоне 
(блокови 95, 96, 101б, 107 и 108)

 у Бачкој Паланци

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације јужне радне зоне (блокови 
95, 96, 101Б, 107 и 10�) у Бачкој Паланци 
(у даљем тексту: План).

Члан 2. 

Овом Одлуком одређује се оквир-
на граница обухвата плана, а коначна гра-
ница ће се дефинисати Нацртом плана.

Укупна површина планског под-
ручја износи 121ha 79а 64m2. Обухваћено 
земљиште се налази у К.О. Бачка Палан-
ка – град.

Почетна тачка описа границе 
планског подручја је тачка 1, која се на-
лази на укрштању осовина државног 
пута I реда Нови Сад – Бачка Паланка и 
индустријског пута који води у фабрику 
„Таркет“. Од тачке 1 граница се пружа 
осовином пута Нови Сад – Бачка Палан-
ка на исток до тачке 2 која је такође на 
оси коловоза. Даље, граница прати осу 
пута, која је благо закривљена ка севе-
роистоку, до тачке 3. Тачка 3 се налази 
на граници осе државног пута и западне 
границе парцеле 33�2 (мелиоративни ка-
нал). Од тачке 3 оса прати западну гра-
ницу парцеле 33�2, на југ, до тачке 4. Од 
тачке 4 граница обухвата се поклапа са 
јужном границом парцеле 3464 коју де-
финише ножица насипа и иде до тачке 5. 
Од тачке 5 граница се пружа источном 
границом парцеле 3464 до тачке 6 па за-
тим њеном јужном границом до тачке 7. 
Даље, граница је благо закошена ка севе-
розападу до тачке 8 па опет благо ка ју-
гозападу до тачке 9. Тачка 9 представља 
пресечну тачку старе границе грађевин-
ског реона и јужне ножице насипа, који 
се ка западу налази на парцели 7109. Од 
тачке 9 граница се пружа на југозапад но-
жицом насипа и границом парцеле 7109 
до тачке 10 где пресеца продужетак осе 
индустријског пута.  Од тачке 10 граница 
прати осу пута у луку ка северозападу до 
тачке 11 и од тачке 11 пружа се на север 
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до укрштања са осом пута индустријс-
ке зоне који долази са западне стране и 
тачке 12. Од тачке 12 граница се проду-
жава ка западу дуж осе наведеног пута 
и укрштања са индустријским путем на 
катастарској парцели 73�6 до тачке 13. 
Од тачке 13 граница иде ка северу и завр-
шава се у почетној тачки 1.

Члан 3.

План нарочито садржи:

1. границу плана и обухват грађе� и обухват грађе-
винског подручја;

2. поделу простора на посебне цели-
не и зоне;

3. намену земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије 
са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;

5. нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план);

6. трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комунал-
ну и другуинфраструктуру;

7. мере заштите културно исто-
ријских споменика и заштите при-
родних целина 

�. правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама;

9. локације за које је предвиђена из-
рада урбанистичког пројекта.

10. друге елементе значајне за спро-
вођење плана детаљне регулације

За дефинисање наведене садржине 
План садржи текстуални и графички део. 
Плански део садржи правила уређења и 
правила грађења. 

Члан 4.

Носилац израде  Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

Обрађивач Плана је ЈП ”Дирекци-
ја за изградњу Општине Бачка Паланка” 
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 
36.

Члан 6.

Рок за израду Нацрта Плана је 6 
(шест) месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 7.

Органи, организације и јавна 
предузећа који су овлашћени да утврђују 
посебне услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката у фази  
израде Плана, дужни су да по захтеву 
носиоца израде Плана, у року од 30 
дана, доставе све тражене податке, без 
накнаде.

Члан �.

Средства за израду Плана обезбе-
диће се из буџета Општине Бачка Палан-
ка, у програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2012.  годину.

Члан 9.

Нацрт плана, пре подношења ор-
гану надлежном за његово доношење, 
подлеже стручној контроли и излаже се 
на јавни увид. Стручну контролу врши 
Комисија за планове.

Јавни увид у Нацрт плана одржаће 
се у згради општине Бачка Паланка и 
просторијама Месне заједнице „Стари 
град“, у  Бачкој Паланци.

Члан 10.

Саставни део ове Одлуке а на 
основу мишљења органа надлежног за 
послове заштите животне средине, је Ре-
шење да  за План детаљне регулације јуж-
не радне зоне (блокови 95, 96, 101б, 107 
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и 10�) у Бачкој Паланци, није потребна 
израда стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину, које је донело Одељење за 
урбанизам и грађевинарство, Општинс-
ке управе Општине Бачка Паланка, под 
редним бројем IV-05-501-2-3/2012, од да-
на 14.03.2012. године).

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�35�59/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине Бачка 
Паланка
Одељење за урбанизам и 
грађевинарство 
број: IV-05-501-2-3/2012
дана: 29. 03. 2012. године
Бачка Паланка

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

Р Е Ш Е Њ Е

Није потребно приступити изра-
ди стратешке процене утицаја на живот-

ну средину за План детаљне регулације 
јужне радне зоне (блокови 95, 96, 101Б, 
107 и 108) у Бачкој Паланци.

О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену до-
кументацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заштиће-
них природних добара те да План не до-
носи битније промене у односу на раније 
планове и не доноси садржаје који би 
могли битније да утичу на животну сре-
дину.

С обзиром да је одељење за урба-
низам и грађевинарство Општинске уп-
раве Бачка Паланка орган надлежан и за 
послове заштите животне средине, није 
тражено посебно мишљење о потреби 
приступања изради Извештаја о стра-
тешкој процени утицаја.

Критеријуми којима се водио овај 
орган приликом одлучивања су садржани 
у прилогу 1. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину (''Служ-
бени гласник РС'', број 135/04 и ��/2010), 
а односе се на карактеристике Плана као 
и на карактеристике могућег утицаја. 
Наиме, у питању је план који дефинише 
радну зону насеља Бачка Паланка, у којој 
се планирају радни садржаји међу којима 
ће бити и таквих који по својој природи 
могу да утичу на чиниоце животне (чији 
садржај и услови рада се дефинишу кроз 
појединачне поступке Процене пројеката 
на животну средину), али исти садржаји 
су планирани и претходним плановима, 
те са те стране овај План не доноси бит-
није измене у односу на постојеће стање 
због којих би, на основу споменутих кри-
теријума из Прилога 1. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 
��/2010), било потребно приступити из-
ради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину.
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На основу горе наведеног, овај ор-
ган је решио као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Про-
тив овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 
Нови Сад, у року од 15 дана од дана до-
ношења решења, непосредно или преко 
овог органа.

Жалба је таксирана са 370.00 ди-
нара, а уплаћује се на жиро�рачун број 
�40�742221�43�57, модел 97, позив на 
број 65�205.

Руководилац 
Одељења за урбанизам и 

грађевинарство
Марија Коларов, с.р

83
На основу члана 46. став 1. Зако-

на о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/2009 и �1/2009�ис� РС", бр. 72/2009 и �1/2009�ис�РС", бр. 72/2009 и �1/2009�ис-
правка 64/2010�УС и 24/2011), члана 9. 
тачка 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (”Службени 
гласник РС” број 135/2004 и ��/2010)  и 
члана 3�. тачка 5.  Статута Општине Бач-
ка Паланка (”Службени лист Општине 
Бачка Паланка” број 17/200� и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, по 
прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на својој 3. седници, одржаној 
14. јула 2012. године, доноси

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне 

регулације блока 105 и делова 
блокова 102 и  103, у 

Бачкој Паланци

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације блока 105 и делова блокова 

102 и  103, у Бачкој Паланци (у даљем 
тексту: План).

Члан 2. 

Овом Одлуком одређује се оквир-
на граница обухвата плана, а коначна гра-
ница ће се дефинисати Нацртом плана.

Укупна површина планског под-
ручја износи cca 25,29 ha. Обухваћено 
земљиште се налази у К.О. Бачка Палан-
ка – град.

Оријентациони опис границе 
планског подручја ( наставку Граница):

Почетна тачка описа границе 
планског подручја је тачка 001, на тро-
међи парцела бр. 6730/2, 7322 (Улица 
Милетићева) и 7415 (Улица Дунавска). 
Граница затим пресеца Милетћеву ули-
цу, до тачке 002, на тромеђи парцела 
7322, 6731 и 7415. У наставку граница 
прати северну границу парцеле 7415, 
све до тачке 003. Овде се ломи ка југу, 
до тачке 004, која је на тромеђи парцела 
7415, 715� и 6790. Даље, Граница пра-
ти јужну границу парцеле 6790, до тач-
ке 005, на тромеђи парцела 715�, 6790 и 
67�1. Граница у наставку прати западни 
део границе парцеле 67�1,  до тачке 006 
на тромеђи парцела 67�1, 67�4 и 6790. 
Граница затим прати јужне границе две 
суседне парцеле – 67�4 и 67�3, до тач-
ке 007, на тромеђи парцела 67�2, 67�3 и 
7330. У наставку Граница пресеца Ули-
цу Гундулићеву и долази до тачке 008, 
која се налази на тромеђи парцела 7330, 
6�19 и 6�21. Граница затим прати јужне 
границе суседних парцела 6�19 и 6�20, 
до тачке 009, на тромеђи парцела 6�20, 
6�23 и 7155. Од тачке 009 Граница се 
креће дуж јужне и дела источне границе 
парцеле 6�23, до тачке 010, на тромеђи 
парцела 6�23, 6�24 и 6�25. Затим, Грани-
ца прати јужну границу парцеле 6625, до 
тачке 011, на тромеђи парцела 6�25, 6�24 
и 14�9. Од тачке 011, Граница продужа-
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ва у правцу јужне границе парцеле 6625, 
до пресека са осом Улице 7. јула, у тачки 
012. 

Граница затим прати осу Улице 
7. јула, до пресека са осом Улице Про-
летерска, у тачки 013. Одавде, Граница 
прати осовину Улице Пролетерска, до 
њеног завршетка и у њеном продужетку 
прелази преко насипа до пресека са иви-
цом његове стопе са јужне стране, од-
носно тачке 014 (на међи парцела 7435 
и 7436/7). Даље, Граница прати стопу 
насипа  (парцела 7435/1) у правцу југоза-
пада, све до тачке 015, на пресеку са иви-
цом другог насипа који се на том месту 
прикључује (парцела 7435/2), односно 
на четворомеђи парцела 7436/7, 7435/1, 
7435/2 и 7436/2. 

Од тачке 015 до тачке 022, Гра-
ница се поклапа са границом планског 
подручја Плана детаљне регулације гра-
ничног прелаза „Бачка Паланка“ ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
21/2010).

Од наведене тачке пресека, грани-
ца прати стопу насипа (границе парцела 
7435/2, 7147/7 и 7151/2) до тачке 016, 
на четворомеђи парцела 7151/1, 7151/2, 
7152/6 и 7152/2. У наставку Граница пре-
сеца парцелу 7152/6 и долази до тачке 
017, на међи парцела 7152/1 и 7152/6, на 
тачки лома ове међе. Од тачке 017, Грани-
ца прати границу парцеле 7152/1, до та-
чке 018, на преломној тачки међе парцела 
7152/1 и 7156/1. Граница даље наставља 
у правцу североисточне границе парце-
ле 7152/2, сече парцелу 7156/1 до тачке 
019, на око 56m од тачке 01�, и даље се-
кући парцелу 7156/1 скреће ка југозападу 
до тачке 020, на међи парцела 7156/1 и 
7156/2, на око 104m растојања, управно 
у односу на северозападну границу пар-
целе 7152/1. Граница даље прати стопу 
насипа, међу парцела 7156/1 и 7156/2, 
до тачке 021, на око 71m растојања од 
тачке 020. Граница затим пресеца насип, 

односно парцелу 7156/2, до тачке 022, на 
међи парцела 7156/2 и 7156/13, на око  
око ��m растојања од тачке 020. Од та-
чке 22, Граница прати западне границе 
парцела 7156/2 и 7160/2, до тачке 023, на 
међи парцела 7160/2 и 7415, на око 130m 
растојања од тачке 022.  У наставку Гра-
ница пресеца Улицу Дунавска (парцела 
7415), до тачке 001, која је уједно и по-
четна тачка описа границе планског под-
ручја.

Члан 3.

План нарочито садржи:

1. границу плана и обухват грађе-
винског подручја;

2. поделу простора на посебне цели-
не и зоне;

3. намену земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на ге-
одетској подлози;

5. нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план);

6. трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комунал-
ну и другу инфраструктуру;

7. мере заштите културно исто-
ријских споменика и заштите при-
родних целина 

�. правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама;

9. локације за које је предвиђена из-
рада урбанистичког пројекта.

10. друге елементе значајне за спро-
вођење плана детаљне регулације

За дефинисање наведене садржине 
План садржи текстуални и графички део. 
Плански део садржи правила уређења и 
правила грађења. 

Члан 4.

Носилац израде  Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка. 
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Члан 5.

Обрађивач Плана је ЈП ”Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка” Бачка 
Паланка, Трг братства и јединства 36. 

Члан 6.

Рок за израду нацрта Плана је 6 
(шест) месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 7. 

Органи, организације и јавна пре-
дузећа који су овлашћени да утврђују по-
себне услове за заштиту и уређење прос-
тора и изградњу објеката у фази  израде 
Плана, дужни су да по захтеву носиоца 
израде Плана, у року од 30 дана, доставе 
све тражене податке, без накнаде.

Члан �. 

Средства за израду Плана обезбе-
диће се из буџета Општине Бачка Палан-
ка, у програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2012.  годину.

Члан 9.

Нацрт плана, пре подношења ор-
гану надлежном за његово доношење, 
подлеже стручној контроли и излаже се 
на јавни увид. Стручну контролу врши 
Комисија за планове.

Јавни увид у Нацрт плана одржаће 
се у згради општине Бачка Паланка, у  
Бачкој Паланци.

Члан 10.

Саставни део ове Одлуке а на ос-
нову мишљења органа надлежног за по-
слове заштите животне средине, је Ре-
шење да се за План детаљне регулације 
блока 105 и делова блокова 102 и  103, у 
Бачкој Паланци,  не израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину, које 
је донело Одељење за урбанизам и грађе-
винарство, Општинске управе Општине 

Бачка Паланка, под редним бројем IV-05-
501-2-2/2012, од дана 14.03.2012.године.

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�35�60/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине Бачка 
Паланка
Одељење за урбанизам и 
грађевинарство 
број: IV-05-501-2-2/2012
дана: 29. 03. 2012. године
Бачка Паланка

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

Р Е Ш Е Њ Е

Није потребно приступити изра-
ди стратешке процене утицаја на живот-
ну средину за План детаљне регулације 
блока 105 и делова блокова 102 и 103 у 
Бачкој Паланци.
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О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену до-
кументацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заштиће-
них природних добара те да План не до-
носи битније промене у односу на раније 
планове и не доноси садржаје који би 
могли битније да утичу на животну сре-
дину.

С обзиром да је одељење за урба-
низам и грађевинарство Општинске уп-
раве Бачка Паланка орган надлежан и за 
послове заштите животне средине, није 
тражено посебно мишљење о потреби 
приступања изради Извештаја о стра-
тешкој процени утицаја.

Критеријуми којима се водио овај 
орган приликом одлучивања су садржани 
у прилогу 1. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину (''Служ-
бени гласник РС'', број 135/04 и ��/2010), 
а односе се на карактеристике Плана као 
и на карактеристике могућег утицаја.

Поука о правном средству: Про-
тив овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 
Нови Сад, у року од 15 дана од дана до-
ношења решења, непосредно или преко 
овог органа.

Жалба је таксирана са 370.00 ди-
нара, а уплаћује се на жиро�рачун број 
�40�742221�43�57, модел 97, позив на 
број 65�205.

Руководилац Одељења за 
урбанизам и грађевинарство

Марија Коларов, с.р

84
На основу члана 3�. и члана 109. 

Статута Општине Бачка Паланка (”Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка”  број 
17/200� и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 3.  седници, одр-
жаној 14. јула 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о приступању изменама и 

допунама Статута Општине 
Бачка Паланка

Члан 1.

Приступа се изменама и допунама 
Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка"  број 
17/200� и 2/2010), ради усаглашава са 
законима који су од утицаја на надлеж-
ности органа Општине, као и преиспити-
вања осталих одредаба важећег Статута.

Члан 2.

Нацрт предлога текста измена и 
допуна Статута Општине Бачка Палан-
ка израдиће Комисија за израду Нацрта 
предлога одлуке о изменама и допуна-
ма Сататута Општине Бачка Паланка (у 
даљем тексту: Комисија). 

Комисију од 9 чланова ће својим 
решењем образовати председник Општи-
не Бачка Паланка.

Члан 3.

Комисија ће израдити Нацрт пред-
лога одлуке у року од 90 дана.

Члан 4.

Након утврђивања Нацрта пред-
лога текста измена и допуна Статута 
Општине Бачка Паланка, спровешће се 
јавна расправа о истом. 
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За спровођење јавне расправе из 
става 1. овог члана одређује се рок од 15 
дана .

Члан 5.

Јавна расправа о Нацрту предлога 
текста измена и допуна Статута Општи-
не Бачка Паланка ће се спровести исти-
цањем истог на огласној табли у згради 
Скупштине општине Бачка Паланка, 
Краља Петра I бр. 16, објављивањем на 
сајту Општине Бачка Паланка и на Ог-
ласним таблама месних заједница на 
територији Општине Бачка Паланка и 
достављањем Одборничким групама у 
Скупштини општине Бачка Паланка.

По спроведеној јавној расправи и 
после прибављених мишљења на текст 
Нацрта предлога одлуке о изменама и до-
пунама Статута Општине Бачка Паланка, 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка утврдиће предлог одлуке о измена-
ма и допунама Статута Општине Бачка 
Паланка и исти доставити Скупштини 
општине  Бачка Паланка на усвајање.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II�010�1/2012
14. јул 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

85
На основу члана 32. тачка �. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007) и 

члана 3�. тачка �.  Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број  17/200� и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 3. седници, одржаној дана 14. јула 
2012. године, донела је  

О Д Л У К У
о покретању поступка припајања 

Јавног предузећа  „Телевизија 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка 

Јавном информативном  предузећу 
„Радио БАП“ Бачка Паланка

Члан 1.

Покреће се поступак припајања 
Јавног предузећа  „Телевизија Бачка Па-
ланка“ Јавном информативном преду-
зећу „Радио БАП“ Бачка Паланка.

Члан 2.

Међусобна права и обавезе између 
ових субјеката регулисаће се посебним 
актом.

Члан 3.

Окончањем поступка припајања 
наведни субјекти функционисаће као јед-
но  правно лице.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II�642�2/2012
14. јул  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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86
На основу члана 3�. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 17/200� и 
2/2010), члана 3. Одлуке о Општинском 
јавном правобранилаштву Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 20/200� и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 3. седници, одржаној дана 14. јула 
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Општинског јавног 

правобраниоца у Општинском 
јавном правобранилаштву 
Општине Бачка Паланка

I

ПАЛИШАШКИ ОЛГА, дипло-
мирани правник из Бачке Палнке, име-
нује се за Општинског јавног правобра-
ниоца у Општинском јавном правобра-
нилаштву Општине Бачка Палнка, на 
мандатни период од 4 године.

Са даном именовања Палишашки 
Олге за Општинског јавног  правобрни-
оца престаје да важи Решење о имено-
вању Општинског јавног правобраниоца 
у Општинском јавном правобранилаш-
тву Општине Бачка Палнка број: II�119�
23/200� од 0�. маја 200�. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119� 64/2012
14. јул 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

87
 На основу члана 14. Закона о ло-

калним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010 
– Одлука Уставног суда и 54/2011),  
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој  3. седници, одржаној дана 14. јула 
2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу председника, чланова 

и секретара Општинске изборне 
комисије Бачка Паланка и 

њихових заменика

I

Разрешавају се дужности у 
Општинској изборној комисији:

1. БОЈКА ЈОВИЦКИ, дипл. правник, 
председник
Српска радикална странка

 - ИВАНА РАДИШИЋ, заменик 
председника
Српска радикална странка

2. НЕНАД БУБУЉ, члан
Демокртаска странка

 - НЕВЕНА РАШЉИЋ, заменик 
члана
Демократска странка

3. ЗОРАН КРАЉ, члан
Демократска странка Србије

 - ОГЊЕН ДОПУЂ, заменик члана
Демократска странка Србије

4. РОБЕРТ САЛАЈИ, члан
Српска радикална странка

 - ИЛИЈА ВУЧКОВИЋ, заменик 
члана
Српска радикална стванка

5. МИЛАДИН КРУНИЋ, члан
Српска радикална странка
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 - БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, заме-
ник члана
Српска радикална странка

6. БРАНИСЛАВ ШОБОТ� БЕЛИ, 
члан
Социјалистичка партија Србије

 - ЉУБОМИРКА СЕЛАКОВИЋ
Демократска странка

7. ДРАГАН ПАВИН, члан
Демократска странка, 

 - ВЛАДИМИР ЈОВИЋ, заменик 
члана
Демократска странка

 - ОЛГИЦА ПАЛИШАШКИ, дипл. 
правник, секретар,

 - РАДА РАЈБЕР, дипл.правник, за-
меник секретара

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 14. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник Републике 
Србије" број 129/07). 

Закон  утврђује надлежност одбор-
ничких група као овлашћених предлагача 
у поступку именовања сталног састава 
изборне комисије јединице локалне са-
моуправе, као и у погледу заступљености 
одборничких група у сталном саставу из-
борне комисије. 

Чланом 13. став 3. Закона је 
утврђено да ниједна политичка странка 
или страначка коалиција не могу има-
ти више од половине чланова у сталном 
саставу органа за спровођење избора.

Како су дана 4. јула 2012. године, 
Скупштини општине Бачка Паланка пу-
тем писарнице достављене оставке на 

чланство  у Општинској изборној коми-
сији од стране  председника ОИК�а, као 
и 4 члана и 4 заменика члана комисије, 
а који су били именовани на предлог 
Одборничке групе Демократске странке  
и  Одборничке групе Српске радикалне 
странке, Комисија за кадровска, админи-
стративна питања и радне односе је утвр-
дила Предлог решења о разрешењу пред-
седника, чланова и секретара Општинске 
изборне комисије Бачка Паланка и њихо-
вих заменика  и предлаже Скупштини да 
донесе решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења  може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у ро-
ку од 24 часа од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119� 65/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

88
На основу члана 14. Закона о ло-

калним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010 
– Одлука Уставног суда и 54/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој  3. седници, одржаној дана 14. јула 
2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању председника, чланова 

и секретара Општинске изборне 
комисије Бачка Паланка и 

њихових заменика
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I

У Општинску изборну комисију 
именују се:

1. САША КРЕЈИЋ, дипл. правник � 
председник
Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка

 - ДРАГАНА ДРАГУМИЛО КО-
ЛУНЏИЈА, дипл. правник� заме-
ник председника
Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка

2. МИЛАН  ЧАВИЋ, члан
Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка

 - ВИКТОР КОЧЕТОВ, заменик чла-
на
Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка

3. НЕНАД  БУБУЉ,  члан
Одборничка група Демократска 
странка, 

 - НЕВЕНА РАШЉИЋ,заменик чла-
на
Одборничка група Демократска 
странка

4. ВЛАДИМИР ЈОВИЋ, члан
Одборничка група Демократска 
странка, 

 - ЉУБОМИРКА СЕЛАКОВИЋ, за-
меник члана
Одборничка група Демократска 
странка

5. МИЛАН  МАНДИЋ, члан
Одборничка група Српска ради-
кална странка

 - МИЛАДИН КРУНИЋ, заменик 
члана
Одборничка група Српска ради-
кална странка

6. БРАНИСЛАВ ШОБОТ, члан
Одборничка група СПС� ПУПС�
СДПС

 -  ЗДРАВКО ГРУБОР, заменик чла-
на
Одборничка група СПС� ПУПС�
СДПС

7. ЗОРАН  КРАЉ, члан
Одборничка група Демократска 
странка Србије

 - БОРИС КОРДИЋ, заменик члана
Одборничка група Демократска 
странка Србије

 - ОЛГИЦА ПАЛИШАШКИ, дипл. 
правник, за секретара,

 - РАДА РАЈБЕР,  дипл.правник, за 
заменика секретара.

II

Мандат чланова Општинске из-
борне комисије траје 4 године.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 14. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник Републике 
Србије" број 129/07). 

Закон  утврђује надлежност одбор-
ничких група као овлашћених предлагача 
у поступку именовања сталног састава 
изборне комисије јединице локалне са-
моуправе, као и у погледу заступљености 
одборничких група у сталном саставу из-
борне комисије. 

Чланом 13. став 3. Закона је 
утврђено да ниједна политичка странка 
или страначка коалиција не могу има-
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ти више од половине чланова у сталном 
саставу органа за спровођење избора.

Скупштини општине Бачка Па-
ланка дана 9. јула 2012. године све одбор-
ничке групе у Скупштини општине Ба-
чка Паланка су доставиле своје предлоге 
за именовање сталног састава  изборне 
комисије.

На основу достављених предлога, 
Комисија за кадровска, административна 
питања и радне односе је утврдила Пред-
лог решења о именовању председника, 
чланова и секретара Општинске изборне 
комисије Бачка Паланка и њихових заме-
ника  и предлаже Скупштини да именује 
изборну комисију у складу са предло-
зима Одборничких група у Скупштини 
општине Бачка Паланка.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења  може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у ро-
ку од 24 часа од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119� 66/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА      

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

89
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локaлној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007) и 
члана 3�. тачка  9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/200� и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 3. седници, одржаној дана 14. јула  
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и 
чланова  Управног одбора и 

Надзорног одбора Дома здравља 
„Др Младен Стојановић“ у 

Бачкој Паланци

I

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова Управног одбора Дома 
здравља "др Младен Стојановић" у Ба-
чкој Паланци, због истека мандата, и то:

1. БРАНИСЛАВ СТАНОЈЕВ, пред-
седник

2. БРАНИСЛАВ ДРАГОЈЛОВИЋ, 
члан

3. ЗОРАН ЈОВИЧИН,  члан
4. Др СЛАВИЦА ШАРАЦ, члан
5. Др ГОРАН МИЛОШЕВ, члан

II

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова Надзорног одбора Дома 
здравља "др Младен Стојановић" у Ба-
чкој Паланци, због истека мандата, и то:

1. МАРИЈА  ЈЕКИЋ, председник
2. ЗДЕНКО  ХРЧЕК, члан
3. Др ДРАГАНА ПИЛИПОВИЋ, 

члан

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119� 67/2012
14. јул 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 
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Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

90
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локaлној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007) и 
члана 3�. тачка  9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/200� и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 3. седници, одржаној дана 14. јула  
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  председника и 
чланова  Управног одбора и 

Надзорног одбора Дома здравља 
„Др Младен Стојановић“ у 

Бачкој Паланци

I

За  председника и чланове Упра-
вног одбора Дома здравља "др Младен 
Стојановић" у Бачкој Паланци, именују 
се:

1. СИМО  ЈАНДРИЋ, председник
2. МИРОСЛАВ   АРСЕНОВ, члан
3. РАДЕ  ЈЕЛИЋ, члан
4. Др СЛАВИЦА  ШАРАЦ, члан 
5. Мр пх. МИОНА РАДОШ,  члан 

II

За  председника и чланове Над-
зорног одбора Дома здравља "др Младен 
Стојановић" у Бачкој Паланци, именују 
се:

1. СТЕВО ЋУЋУЗ, председник
2. МИЛОШ МАЈСТОРОВИЋ, члан
3. Др СЛАВИЦА КНЕЖЕВИЋ, члан 

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119� 6�/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

91
На основу члана 32. тачка 9.  За-

кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07),  
члана 134. Закона о здравственој зашти-
ти ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 107/2005 и 72/2009 � др. закон 
��/2010, 99/2010 и 57/2011)  и  члана 3�. 
тачка 9.  Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/200� и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка, на својој  3.  
седници, одржаној дана 14. јула  2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о  разрешењу  дужности  вршиоца 
дужности директора Дома здравља 

"Др Младен Стојановић" 
Бачка Паланка

I

Др МИЛАН АЛИМПИЋ, лекар  из 
Бачке Паланке, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Дома здра-
вља  "Др Младен Стојановић"  Бачка Па-
ланка,  због истека  периода од 6 месеци.
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II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�69/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

92
На основу члана 32. тачка 9.  За-

кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07),  
члана 134. Закона о здравственој зашти-
ти ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 107/2005 и 72/2009 � др. закон 
��/2010, 99/2010 и 57/2011)  и  члана 3�. 
тачка 9.  Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/200� и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка, на својој 3. 
седници, одржаној  дана 14. јула  2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  вршиоца дужности 

директора Дома здравља "Др 
Младен Стојановић" 

Бачка Паланка

I

Др МОМИР АНТОЛОВИЋ, спе-
цијалиста радиолог  из Бачке Паланке, 
именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Дома здравља "Др Младен Стоја-
новић"  Бачка Паланка, на  период од 6 
месеци.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�70/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

93
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007) и 
члана 3�. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/200� и 2/2010) и 
члана �.  Одлуке о оснивању Туристич-
ке организације Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 29/2011), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 3. седници,  одр-
жаној дана 14. јула 2012. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности директора 

Туристичке организације
 Општине Бачка Паланка

I

Разрешава се СПОМЕНКА РОК-
ВИЋ, дипломирани инжењер пољопри-
вреде из Бачке Паланке, дужности дирек-
тора Туристичке организације Општине 
Бачка Паланка, због подношења оставке.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�71/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

94
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 3�. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/200� и 2/2010) и 
члана 7. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 29/2011), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 3. седници, одр-
жаној дана 14. јула 2012. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  вршиоца 

дужности директора Туристичке 
организације Општине 

Бачка Паланка

I

Именује се САЊА КОНДИЋ, дип-
ломирани инжењер индустријског ин-
жењерства и менаџмента из Бачке  Па-
ланке, за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације Општине Бачка 
Паланка, на период до једне године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�72/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

95
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005,  
10�/2005�испр и 123/2007� др закон) и 
члана 3�. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/200� и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 3.  седници, одржаној дана 14. јула  
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  директора Jавног 

предузећа Спортско-рекреациони 
центар "Тиквара" Бачка Паланка

I

ДАМИР ИВАНЧИЋ,  дипломира-
ни тренер из Бачке Паланке, разрешава 
се дужности директора Јавног предузећа 
Спортско�рекреациони центар "Тиквара"  
Бачка Паланка.

II

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



37� страна � Број 19/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    23. јул 2012. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�73/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

96
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
10�/2005�испр и 123/2007� др закон)  и 
члана 3�. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/200� и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 3.  седници, одржаној  дана 14. јула   
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  вршиоца дужности 

директора Jавног предузећа 
Спортско-рекреациони центар 

"Тиквара" Бачка Паланка

I

ДАРКО БОЖОВИЋ,  дипломира-
ни маркетинг менаџер из Бачке Паланке, 
именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа Спортско�рекреа-
циони центар "Тиквара"  Бачка Паланка, 
најдуже годину дана.

II

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

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�74/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

97

На основу члана 32. тачка 9. За-
кона 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, 
10�/2005�испр и 123/2007� др закон) и 
члана 3�. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/200� и 2/2010),  
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 3.  седници, одржаној дана 14. јула   
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Јавног  
предузећа "Телевизија Бачка 
Паланка" у Бачкој Паланци

СТЕВАН РОЖА,  дипломирани 
официр војске из Бачке Паланке, разре-
шава се дужности директора Јавног пре-
дузећа "Телевизија Бачка Паланка" у Ба-
чкој Паланци.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�75/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,            
Мита Лачански, с.р.

98
На основу члана 32. тачка 9. За-

кона 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, 
10�/2005�испр и 123/2007� др закон)), 
члана 3�. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/200� и 2/2010) 
и члана 7. Одлуке о промени у органи-
зовању Јавног предузећа за радио и те-
левизијску делатност "Телевизија Бачка 
Паланка"  Бачка Паланка услед прено-
са оснивачког удела ЈП "Радио Телеви-
зија Србије" Београд ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 22/2009),  
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 3.  седници, одржаној дана 14. јула  
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног  предузећа 
"Телевизија Бачка Паланка" у 

Бачкој Паланци

I

ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ, економиста 
из Бачке Паланке, именује се за вршио-
ца дужности директора Јавног предузећа 
"Телевизија Бачка Паланка"  у Бачкој Па-
ланци, на период до једне године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�76/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 3�. и  44. Ста-

тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачкa Паланка" 
број 17/200� и 2/2010) и члана  40. и 43. 
Пословника Скупштине општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 20/200� и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој 3.  седници,  одржаној дана 14. јула 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана 

Савета за урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и заштиту 

животне средине Скупштине  
општине  Бачка Паланка

I

Разрешава се, СТЕВАН ЈУРИЋ, 
дужности члана Савета за урбанизам, 
стамбено�комуналне делатности и заш-
титу животне средине  Скупштине 
општине Бачка Паланка, због престанка 
одборничког мандата.

II

Бира се  АЛЕКСАНДАР СТЕВА-
НОВИЋ, за члана  Савета за урбани-
зам, стамбено�комуналне делатности и 
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заштиту животне средине Скупштине 
општине Бачка Паланка, из реда одбор-
ника.

III

Ово Решење објавиће се  у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II�119�77/2012
14. јул  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.   

100
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/200� и 2/2010), члана �. и 
члана 10. став 2. Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својина („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 15/2009 и 13/2010), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 11. 
јула 2012. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 
Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини

I

Разрешавају се: 
 - Колар Миле, дужности председ-

ника,
 - Мита Лачански, дужности члана,
 - Слободан Прпа, дужности члана,
 - Маца Павков, дужности члана,

 - Милан Чивчић, дужности члана
Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини.

Именују се: 
 - Маца Павков, за председника
 - Мирослав Ивић, за члана
 - Лазар Плавшић, за члана
 - Михајло Тушевљаковић, за члана
 - Лука Сомборчев, за члана

Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп 
пољопрвредног земљишта у државној 
својини.

II

Стручне и административне по-
слове за потребе Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопрвредног земљишта у др-
жавној својини обављаће Општинска уп-
рава Општине Бачка Паланка.

III

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I�020�2/2012�9
Дана: 11. јул 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка, 

Бојан Радман, с.р.

101
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/200� и 2/2010), члана �. и 
члана 10. став 2. Одлуке о давању у закуп 
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пољопривредног земљишта у државној 
својина („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 15/2009 и 13/2010), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 17. 
јула 2012. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана 
Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање  у 
закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини

I

Разрешава се МИРОСЛАВ ИВИЋ, 
дужности члана Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у др-
жавној својини.

II

Именује се ЗОРАН ЛАМБЕТА, за 
члана Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини.

III

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I�020�2/2012�10
Дана: 17. јул 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка, 

Бојан Радман, с.р.
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