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На основу члана 46. Закона о  
локалним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007,  
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка 
на својој 5. седници, одржаној дана 10. 
октобра 2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  утврђивању  престанка мандата 
одборника  Скупштине општине 

Бачка Паланка 

I 

Утврђује се престанак мандата 
одборника Скупштине општине Бачка 
Паланка, ДРАЖЕНУ ЈАРИЋУ из Бачке 
Паланке, са Изборне листе ПОКРЕНИ-
МО ОПШТИНУ БАЧКУ ПАЛАНКУ- 
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА, ПОКРЕТ СО-
ЦИЈАЛИСТА), пре истека времена на 
које је изабран, због подношења  усме-
не оставке на мандат одборника, дана 
10. октобра  2012. године, на  5. седници 
Скупштине општине Бачка Паланка. 

II

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Правни основ за доношење ре-

шења је члан 46. Закона о  локалним из-
борима ("Службени гласник Републике 
Србије" број 129/2007, 34/2010-Одлука 
УС и 54/2011), којим је регулисано да 
одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран подношењем 
оставке.

Такође чланом 46. Закона о локал-
ним изборима је регулисано да о оставци 
коју је одборник поднео усмено на седни-
ци, скупштина одлучује без одлагања  на 
истој седници и утврђује  да је одборнику 
престао мандат,  те је из наведених раз-
лога потребно да Скупштина донесе ре-
шење о престанку мандата за одборника 
Дражена Јарића, који је дана 10. октобра 
2012. године, на 5. седници Скупштине 
општине  Бачка Паланка, поднео усмену 
оставку на мандат одборника у Скупш-
тини општине Бачка Паланка.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II -119-138/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
 Мита Лачански, с.р.

SLU@BENI LIST
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На основу члана 48. и 56. Закона 
о локалним изборима ("Службени 
гласник Републике Србије" број 
129/07,  34/2010-Одлука УС и 54/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој  5. седници, одржаној дана 10. 
октобра  2012. године, донела

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  потврђивању  мандата 

одборника  Скупштине општине 
Бачка Паланка 

I

Потврђује се мандат одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка са 
Изборне листе  ПОКРЕНИМО ОПШТИ-
НУ БАЧКУ ПАЛАНКУ- ТОМИСЛАВ 
НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА), 
и то 

ПРХИЋ СИНИШИ, рођеном 19. 
јуна 1971. године, аутомеханичару,  из 
Бачке Паланке, ул. Дунавска обала  бр 
88. 

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

II

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Чланом 48. и 56. Закона о локал-

ним изборима ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 129/2007, 34/2010 
–Одлука УС и 54/2011), је прописано да 
кад одборнику престане мандат пре ис-
тека времена на које је изабран, мандат 
припада подносиоцу изборне листе са 

чије листе је био изабран одборник коме 
је престао мандат. 

О потврђивању мандата новог 
одборника одлучује Скупштина општи-
не  на  седници, а мандат новог одбор-
ника траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат.

 Како  је   Дражену Јарићу са Из-
борне листе Покренимо Општину Бачку 
Паланку- Томислав Николић (Српска 
напредна странка, Покрет социјалиста), 
због подношења оставке, престао мандат 
одборника у Скупштини општине Бачка 
Паланка пре истека времена на које је 
изабран,  Општинска изборна комисија 
Бачка Паланка доделила је мандат и из-
дала  уверење о избору за одборника Пр-
хић Синиши, те је у складу са изнетим 
одлучено као у диспозитиву.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-139/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

174

На основу члана 1. и члана 4. 
став 3. Закон о јавним 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) 
члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
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самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007) и чла-“ број 129/2007) и чла-
на 38. став 1. тачка 8. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр. 17/2008 
и 2/2010), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 5. седници, одржаној 
10. октобра 2012. године, донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ 

Члан 1. 

У члану 1. став 1. алинеја 3. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ Ба-“ Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 13/2009 и 22/2009) 
мења се и гласи:

„одржавање и управљање стам-
беним зградама, становима, пословним 
и магацинским простором и гаражама“. 

Члан 2. 

У члану  5.  Одлуке

Став 3. алинеја  2. се брише, а у 
истом ставу алинеја 3. се мења и гласи:

„ – врши стручни надзор над из-
градњом објеката у складу са законом“.

 Став  5. мења се и гласи: 

„Послови везани за одржавање 
и управљање стамбеним зградама, 
становима, пословним и магацинским 
простором и гаражама из члана 1. ове 
Одлуке на којима право коришћења има 
Општина Бачка Паланка су:

 - обављање свих административ-
но - стручних послова везаних 
за давање у закуп, закључивање, 
извршавање и престанак уговора 
о закупу станова, пословног и 
магацинског простора и гаража, 

 - обрачун и наплата закупнине за 
станове, пословни и магацински 
простор и гараже,

 - обављање свих послова везаних 
за одржавање станова, пословног 
и магацинског простора и гаража,

 - обављање и других послова пове-
рених од стране носилаца права 
располагања – власника станова, 
пословног и магацинског простора 
и гаража.“ 

Став 6. мења се и гласи:
„Јавно предузеће може да 

води инвестиције за потребе других 
јавних предузећа, месних заједница на 
територији Општине Бачка Паланка и 
осталих корисника који нису стручно 
и кадровски оспособљени, на захтев 
оснивача.“

Члан 3.

После члана 6. додаје се члан 6а  
који гласи:

„Члан 6а
Послове из чланова 5. и 6. ове 

Одлуке Јавно предузеће врши без накнаде 
за  кориснике буџетских средстава, а на 
основу писменог налога председника 
Општине.“ 

Члан 4. 

Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 

„Као делатност јавног предузећа 
утврђују се: 
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70.22 Консултантске актив-
ности у вези са пословањем и осталим 
управљањем, 

71.11 Архитектонска делатност, 

71.12. Инжењерске делатности и 
техничко саветовање,

69.20 Рачуноводствени, књиго-
водствени и ревизорски послови; поре-
ско саветовање, 

82.11 Комбиноване канцеларијско 
– административне услуге, 

68.32 Управљање некретнинама 
за накнаду, 

68.31 Делатност агенције за не-
кретнине, 

68.20 Изнајмљивање власти-асти-
тих или изнајмљених некретнина и 
управљање њима, 

68.10 Куповина и продаја власти-
тих некретнина, 

63.11 Обрада података, хостинг и 
сл. 

62.01 Рачунарско програмирање, 

43.34 Бојење и застакљивање, 

43.21 Постављање електричних 
инсталација,

43.11 Рушење објеката, 

43.29 Остали инсталациони радо-
ви у грађевинарству, 

42.99 Изградња осталих непоме-
нутих грађевина, 

42.11 Изградња путева и аутопу-
тева. “

Члан 5. 

У члану 9. у ставу 1. алинеја  4. и 
5. се бришу.

Члан 6. 

У члану 10. на крају става 2.  
уместо тачке ставља се зарез и додају 
речи “ у складу са важећим прописима.“

Члан 7.

У члану 11.  иза речи „ по основу 
добити“ додају  се  речи „ у висини до 30 
%“.

Члан 8.

У члану 22. Одлуке  речи „за 
делатности од општег интереса“ се 
бришу. 

Члан 9. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БАЧКА ПАЛАНКА      
Број:II-023-2/2012
10. октобар 2012. године         
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

175

На основу члана 32. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 1. и члана 2. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник 
Републике Србије“ број 25/2000, 25/2002, 
107/2005, 108/2005 и 123/2007), члана 2, 
члана 5. став 2. и члана 13. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“ број 88/2011) 
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и члана 38. тачка 8. Статута Општине Ба-8. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
5.  седници, одржаној 10. октобра  2012. 
године, донела је

 
ОДЛУКУ

 о изменама и допунама Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ 

Бачка Паланка

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавног ко-
муналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 2/2001, 16/2006, 
21/2008 и 24/2008), члан 5. мења се и 
гласи: 

„Јавно предузеће обавља следеће 
делатности: 

01 Пољопривреда и пратеће услужне 
делатности

01.19 Гајење осталих једногодишњих и 
двогодишњих биљака

Ова делатност обухвата: 

 - гајење цвећа, резаног цвећа и пу-
пољака.

01.29 Гајење осталих вишегодишњих 
биљака

 Ова делатност обухвата: 

 - гајење новогодишњих и украсних 
јелки

01.3 Гајење садног материјала

 - Гајење садног материјала

Ова делатност обухвата: 

 - гајење садница,

 - гајење украсних биљака, укљу-
чујући биљке с бусеном,

 - делатност расадника, осим расад-
ника за пошумљавање,

 02.1 Гајење шума и остале шумске 
делатности

02.10 Гајење шума и остале шумске 
делатности

Ова делатност обухвата: 

 - узгој шума: садњу, расађивање, 
пресађивање, проређивање и заш-
титу шума и шумских појасева,

 - подизање ниског растиња, поди-
зање засада целулозног дрвета и 
дрвета за огрев, 

 - делатност расадника

 02.20 Сеча дрвећа

20.13 Производња осталих основних 
неорганских хемикалија,

Ова делатност обухвата:

 - производњу дестиловане воде, 

23.61 Производња производа од бетона 
намењених за грађевинарство,

Ова делатност обухвата:

 - производњу опеке, плоча за поп-
лочавање, блокова, панела, испу-
на, цеви, стубова и др. 

23.63 Производња свежег бетона,

Ова делатност обухвата: 

 - производду свежег и суво меша-
ног бетона и малтера, 

25.62 Машинска обрада метала 

Ова делатност обухвата: 

 - бушење, стругање, глодање, еро-
дирање, рендисање, летовање, 
развртање, равнање, тестерисање, 
оштрење, брушење, заваривање, 
спајање и друге радове на метал-
ним деловима, 

33.11 Поправка металних производа,

Ова делатност обухвата: 
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 - поправку металних цистерни, ре-
зервоара и контејнера, 

 - поправку и одржавање цеви и 
цевних инсталација,

 - поправку заваривањем и 
лемљењем, 

33.12 Поправка машина: 

Ова делатност обухвата: 

 - поправку и одржавање индус-
тријских машина и опреме- 
оштрење или инсталирање, за-
мена сечива и тестера у комер-
цијалним и индустријским ма-
шинама, или услуге заваривања 
(аутоматско,опште); поправку 
пољопривредних и других маши-
на, 

33.14 Поправка електричне опреме: 

35.22 Дистрибуција гасовитих горива 
гасоводом, 

Ова делатност обухвата: 

 - дисрибуцију и снабдевање гасово-
дним горивима свих врста гасово-
дом, 

35.23 Трговина гасовитим горивима 
преко гасоводне мреже

Ова делатност обухвата: 

 - продају гаса корисницима преко 
гасоводне мреже, 

35.30 Снабдевање паром и климатизација

Ова делатност обухвата: 

 - производњу и дистрибуцију паре 
и топле воде за грејање и у друге 
сврхе, 

36.0 Сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде,
36.00 Сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде,  

Ова делатност обухвата: 

 - сакупљање воде из језера, река и 
бунара, са извора и сл. 

 - сакупљање кишнице, 

 - пречишћавање воде, 

 - обраду воде у индустријске и дру-
ге сврхе, 

 - десалинизацију морске или под-
земне воде као главне активности 
у производњи воде,

 - дистрибуцију воде цевоводом, 
возилом-цистерном или на други 
начин,

 - рад канала за наводњавање,

37.0 Уклањање отпадних вода

37.00 Уклањање отпадних вода

Ова делатност обухвата: 

 - рад канализационих система и 
уређаја за обраду отпадних вода, 

 - скупљање и транспорт индус-
тријских, комуналних и других 
отпадних вода, као и кишнице, ко-
ришћењем канализационих мре-
жа, колектора, покретних танкова 
или других видова транспорта, 

 - пражњење и чишћење септичких 
јама и резервоара, шахтова и ка-
нализационих јама; одржавање 
хемијских тоалета, 

 - обраду/пречишћавање отпадних 
вода( укључујући канализационе 
и индустријски отпадне воде и во-
ду из базена за купање) применом 
физичких, хемијских и биолош-
ких поцеса, 

 - одржавање и чишћење одводних 
канала и дренажу, укључујући и 
деблокирање одвода, 

38.1 Сакупљање отпада

38.11 Сакупљање отпада који није 
опасан,

Ова делатност обухвата: 
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 - сакупљање неопасног чврстог от-
пада (смеће) на локалној терито-
рији, као што је сакупљање кому-
налног  и комерцијалног отпада у 
контејнере што може бити меша-
вина материјала који се могу по-
ново употребити,

 - сакупљање рециклабилних мате-
ријала,

 - сакупљање отпада са јавних повр-
шина, 

 - сакупљање грађевинског отпада, 

 - сакупљање и укљањање отпадака 
као што су гране и шљунак, 

 - сакупљање текстилног отпада, 

 - активности у трансфер станицама 
за неопасан отпад,

38.12 Сакупљање опасног отпада,

Ова делатност обухвата: 

 - биолошки опасан отпад, 

38.2  Третман и одлагање отпада,

38.21. Третман и одлагање отпада који 
није опасан,

Ова делатност обухвата:

 - одлагање и третман пре одлагања 
чврстог и   неопасног отпада који 
није чврст: 

 - рад депонија неопасног отпада, 

 - одлагање (збрињавање) неопасног 
отпада спаљивањем или инсине-
рацијом или другим методама, са 
или без искоришћавања за про-
изводњу електричне енергије или 
паре, компоста, замена за горива, 
биогас, пепео или други произво-
ди за даљу употребу, 

 - третман органског отпада за одла-
гање,

38.22 Третман и одлагање опасног 
отпада,

Ова делатност обухвата:

 - третман и одлагање  затрованих 
или угинулих животиња и другог 
контаминираног отпада, 

38.32 Поновна употреба разврстаних 
материјала,

Ова делатност обухвата:

 - прераду металног и неметалног 
отпада и отпадака и остатака у се-
кундарне сировине, обично укљу-
чује физичке или хемијске проце-
се трансформације. Такође укљу-
чује поновну употребу материјала 
из токова отпада у форми: 1) сепа-
рације и разврставање материјала 
који се могу поновно употребити 
из токова неопасног отпада или 2) 
сепарација и разврставање мешо-
витог отпада који се може поново 
употребити, као папир, пластика, 
искоришћене лименке и метали у 
различите категорије.

41. Изградња зграда

Ова делатност обухвата:

 - изградњу свих врста зграда.

41.2 Изградња стамбених и нестамбених 
зграда

42. Изградња осталих грађевина

42.11 Изградња путева и аутопутева

Ова делатност обухвата: 

 - изградњу аутопутева, улица, дру-
мова и других путева за возила и 
пешаке, 

 - површинске радове на улицама, 
путевима, аутопутевима мосто-
вима или тунелима: асфалтирање 
путева, бојење и обележавање оз-
нака на путевима и постављање 
ограда и саобраћајних ознака и сл. 

 - изградња аеродромских писта.

42.2 Изградња цевовода, електричних и 
комуникационих водова
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42.21 Изградња цевовода

Ова делатност обухвата: 

 - изградњу цевовода за транспорто-
вање течности и изградњу међу-
собно повезаних зграда и грађе-
вина која чине саставни део тих 
система, 

 - изградњу осталих грађевина за: 
цевоводе за пренос на велике 
даљине и градске цевоводе (међу-
месни и локални цевоводи), глав-
не доводе  и мрежу, системе за на-
водњавање (канали), резервоаре, 

 - изградњу одводних система (ко-
лектора), укључујући и поправке, 
постројења за депоновање отпад-
них вода, црпних станица, 

 - копање бунара, 

42.9 Изградња осталих грађевина

42.91 Изградња хидротехничких објеката

Ова делатност обухвата:

 - изградњу водених путева, прис-
таништа, марина, устава, као и 
извођење речних радова (утврђи-
вање обала), брана и насипа,

 - ископавање (багеровање) воде-
них путева, 

43 Специјализовани грађевински радови: 

43.1 Рушење и припремање градилишта

43.11 Рушење објеката 

Ова делатност обухвата:

 - рушење и демонтажу зграда и 
других објеката, 

43.12  Припремање градилишта

Ова делатност обухвата: 

 - рашчишћавање грдилишта, 

 - земљане радове: ископавање, на-
сипање, нивелисање терена, ископ 

канала, уклањање стена, мини-
рање и др. 

 - дренажне радове на градилишту,

43.13 Испитивање терена бушењем и 
сондирањем, 

43.2 Инсталациони радови у 
грађевинарству.

43.22 Постављање водоводних  
канализационих, грејних и 
климатизационих система,

Ова делатност обухвата:

 - инсталирање вододовних, кана-
лизационих, грејних и климатиза-
ционих система, укључујући до-
градњу, адаптацију, одржавање и 
поправке: 

 - постављање инсталације у  згра-
дама или другим грађевинама за 
водоводну или санитарну опрему,

 - ископ канала за инсталационе ра-
дове, 

43.3 Завршни грађевинско – занатски 
радови

43.31 Малтерисање 

43.32 Уградња столарије

43.33 Постављање подних и зидних 
облога

43.34 Бојење и застакљивање

43.39 Остали завршни радови

43.91 Кровни радови

43.99 Остали непоменути специфични 
грађевински радови,

Ова делатност обухвата:

 - специјализоване грађевинске ра-
дове који су заједнички за раз-
личите врсте грађевина а захте-
вају поседовање специјалних 
вештина или специјалне опреме 
за изградњу темеља (фундирање) 



12 октобар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 27/2012 - страна 1211  

укључујући побијање шипова, по-
стављање изолације против влаге 
и хидроизолација, копање окна, 
армирање, зидање опеком и каме-
ном, подизање димњака, индус-
тријских пећи и др. 

45.20 Одржавање и поправка моторних 
возила

45.22 Трговина на велико цвећем и 
садницама

46.77 Трговина на велико отпацима и 
остацима

Ова делатност обухвата: 

 - трговину на велико металним и 
неметалним отпацима и остацима 
намењененим за рециклажу, укљу-
чујући сакупљање, сортирање, од-
вајање и расклапање, коришћење 
робе (као што су аутомобили) 
ради добијања употребљивих де-
лова; паковање и препакивање, 
складиштење и испоруку, али без 
стварног процеса прераде,

 - трговину на велико старим папи-
ром, 

 - демонтажу аутомобила, рачунара, 
телевизора и остале опреме за до-
бијање и препродају употребљи-
вих делова, 

47.76 Трговина на мало цвећем, 
садницама, семењем, ђубривима, кућним                       
љубимцима и храном за кућне љубимце 
у специјализованим продавницама, 

47.8 Трговина на мало на тезгама и 
пијацама

47.81 Трговина на мало храном, пићима 
и дуванским производима на тезгама и  
пијацама,

47.82 Трговина на мало текстилом, 
одећом и обућом на тезгама и пијацама, 

47.89 Трговина на мало осталом робом 
на тезгама и пијацама, 

49.31 Градски и приградски копнени 
превоз путника

Ова делатност обухвата:

 - копнени превоз путника градским 
и приградским транспортним сис-
темима, 

 - превоз до и од аеродрома и других 
путничких терминала,

49.41 Друмски превоз терета

49.42 Услуге пресељења 

52.21 Услужне делатности у копненом 
саобраћају

Ова делатност обухвата:

 - активности у вези са копненим 
превозом путника, животиња или 
терета:

 - рад објеката и опреме на терми-
налима, као што су железничке 
и аутобуске станице и станице за 
манипулисање теретом,

 - пратеће активности у вези са ко-
ришћењем (наплата и одржавање) 
путева, мостова, тунела, паркира-
лишта или гаража, паркиралишта 
за бицикле, зимског смештаја при-
колица и др. 

58.2 Издавање софтвера

58.29 Издвање осталих софтвера

62.01 Рачунско програмирање 

62.02 Консултантске делатносоти у 
области информационе технологије

62.03 Управљање рачунарском опремом

62.09 Остале услуге информационе 
технологије

63.1 Обрада података, хостинг и стим 
повезане делатности; веб портали,

64.91 Финансијски лизинг 
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68.10 Куповина и продаја властитих 
некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или 
изнајмљених некретнина или управљање 
њима

71.1 Архитектонске и инжењерске 
делатности и техничко саветовање 

71.11 Архитектонска делатност

71.12 Инжењерске делатности и техничко 
саветовање

81 Услуге одржавања објеката и околине

81.2 Услуге чишћења 

Ова делатност обухвата:

 - чишћење и одржавање свих врста 
зграда, специјализовано чишћење 
објеката или друго специјализова-
но чишћење индустријских маши-
на, улица, цистерни и танкера. Ту 
спада и дезинфиковање зграда и 
уништавање штеточина у зграда-
ма, као и чишћење индустријских 
машина, сакупљање боца са улица 
и чишћење улица од снега и леда. 

81.29 Услуге осталог чишћења

Ова делатност обухвата: 

 - чишћење и одржавање базена,

 - чишћење цистерни и танкера,

 - дезинфекцију објеката и униша-
вање штеточина, 

 - сакупљање и уклањање боца са 
улица,

 - чишћење улица, уклањање снега и 
леда,

 - делатности чишћења на другом 
месту непоменуте

81.30 Услуге уређења и одржавање 
околине

Ова делатност обухвата:

 - уређење и одржавање паркова и 
вртова за: приватне куће и стам-

бене зграде, јавне зграде (школе, 
болнице, административне зграде, 
цркве итд. ), градске зелене повр-
шине и гробља, зеленило уз са-
обраћајнице (путеве, железничке 
пруге, пловне канале, луке, индус-
тријске и пословне зграде),

 - уређење и одржавање зеленила 
спортских терена за: зграде (кров-
не баште, зеленила на фасадама, 
кућне баште итд.), спортске тере-
не (фудбалски терени итд.) терене 
за игру, травњаке за сунчање и 
друге зелене површине за рекре-
ацију, обале око водених површи-
на, заливи наизменична влажна 
места, вештачка – природна језе-
ра, базени, канали, речна корита, 
фабричка отпадна вода, 

 - сађење дрвета за заштиту од буке, 
ветра, ерозије и др. 

82.99 Остале услужне активности 
подршке пословању

Ова делатност обухвата услужне 
активности као што су: 

 - очитавање бројила за потрошњу 
воде, електричне енергије, гаса 
итд. 

 - услуге наплате паркинга,

 - непоменуте услужне активности 
пословања, 

95.11 Поправка рачунара и периферне 
опреме

96.03 Погребне и сродне делатности

Ова делатност обухвата:

 - сахрањивање и спаљивање људ-
ских и животињских лешева: при-
прему лешева за сахрањивање, 
спаљивање и балзамовање и по-
гребне услуге; услуге сахрањи-
вања и спаљивања; изнајмљивање 
опремљеног простора за церемо-
није сахране на гробљу,
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 - изнајмљивање и продавање гроб-
них места и одржавање гробова и 
споменика.

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-023-1/2012
10. октобар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.    

176

На основу члана 3. и члана 4. За-
кона о јавним службама  („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 42/91,71/94 
и 79/05), члана 23. Закона о култури 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 72/09 и члана 38. и 109.  Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на 5.  седници, одржаној 
10. октобра  2012. године, донела је 

ОДЛУКУ
 о измени и допуни  Одлуке о 

оснивању Установе: Културни 
центар Бачка Паланка, Бачка 

Паланка

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању 
Установе:Културни центар Бачка Па-
ланка, Бачка Паланка («Службени лист 

Општине Бачка Паланка» број 29/2011), 
у члану 14. став. 7. мења се и гласи:

„За директора Установе именује се 
лице које поред општих услова прописа-
них законом испуњава и услове утврђене 
Статутом установе.“

Члан 2.

Члан 20. престаје да важи.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ:II-022-1/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

177

На основу члана 16. Статута 
Општине Бачка Паланка (”Службени 
лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/08 и 2/10) и члана 7. Одлуке о 
Октобарској награди Општине Бачка 
Паланка (”Службени лист Општине 
Бачка Паланка”, број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 5. 
седници, одржаној 10. октобра 2012. го-10. октобра 2012. го-2. го-. го-
дине, донела је

О Д Л У К У
о додели Октобарске награде 

Општине Бачка Паланка 
за 2012. годину
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Члан 1.

Октобарска награда Општине 
Бачка Паланка за 2012. годину додељује 
се:

I

1. Предузећу „Јадран“ А.Д. из Нове 
Гајдобре - за постигнуте резултате 
у области привреде.

2. „Фестивалу еколошког позоришта 
за децу и младе“, из Бачке 
Паланке – за постигнуте резултате 
у области друштвених и других 
јавних делатности.

Награде се додељују у виду 
плакета.

II

1. Војиславу Ћосићу предузетнику 
из Бачке Паланке – за постигнуте 
резултате у области привреде.

Награда се додељује у виду златне 
значке.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-17-3/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

178

На основу члана 20. тачка 5. и 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број 129/2007), члана 2. 
став 3. и 5, члана 4. став 1. и 3. и члана 
13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 88/2011) и члана 38. тачка 6. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010),Скупштина општине 
Бачка Паланка на 5. седници, одржаној 
10. октобра 2012. године,  донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о 

комуналним делатностима

Члан 1.

У Одлуци о комуналним 
делатностима ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 22/2009), у члану 2. 
после тачке 13. додаје се тачка 14. која 
гласи: „ делатност зоохигијене.“

Члан 2.

После члана 57. додаје се нови 
члан 57а, који гласи:

„ 14. Делатност зоохигијене

Делатност зоохигијене је хватање, 
збрињавање, ветеринарска нега и смештај 
напуштених и изгубљених животиња (паса 
и мачака) у прихватилишта за животиње, 
лишавање живота за неизлечиво болесне 
и повређене напуштене и изгубљене 
животиње, контрола и смањење 
популације напуштених паса и мачака, 
нешкодљиво уклањање лешева животиња 
са површина јавне намене до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање 
отпада животињског порекла.“
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Члан 3.

У члану 69 одлуке први став, износ од „5.000,00“ замењује се износом од „50.000,00 
динара“.

У другом ставу истог члана износ од „250,00“  замењује се износом од 12.500,00 
динара.“

У трећем  ставу истог члана износ од „2.500,00“  замењује се износом од 25.000,00 
динара.“

Члан 4.

У члану 70. одлуке први став, износ од „5.000,00“ замењује се износом од „50.000,00 
динара“.

У другом ставу истог члана износ од „250,00“  замењује се износом од 12.500,00 
динара.“

У трећем  ставу истог члана износ од „2.500,00“  замењује се износом од 25.000,00 
динара.“

Члан 5.

У члану 71. одлуке, износ од „250,00“ замењује се износом од „10.000,00  динара.“

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-352-147/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

179

На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС" бр. 72/09, 81/09-исправка и 24/11)  члана 11. Одлуке о грађевинском земљишту 
("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 5/10, 19/10, 28/10 и 23/11) и члана 38. 
тачка 6. и 14.  Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" 17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 5. седници, одржаној 10. 
октобра  2012.године, доноси,
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ПРОГРАМ 
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у 

Општини Бачка Паланка за 2012.годину

Члан 1.

Назив планског документа: План генералне регулације ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" бр. 16/11 и бр. 22/12) - локалитет блок 24а,  ул.Тополска, КО Бачка 
Паланка-град.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)
број парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 290/8 390 уређено становање
2389 290/9 390 уређено становање
2389 290/10 390 уређено становање
2389 290/11 390 уређено становање
2389 290/12 390 уређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради изградње објеката 
утврђеним планским документом.

Члан 2.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка  ("Службе-  ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" бр. 16/11 и бр. 22/12) - локалитет  блок 26, КО Бачка 
Паланка.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 64 1163 уређено радна зона
2389 131 232 уређено радна зона

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

Члан 3.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка  ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" бр.16/11 и бр. 22/12) - локалитет  блок 22, КО Бачка 
Паланка.
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број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 89 1400 уређено становање

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

Члан 4.

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

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

3898 158 10941 неуређено ретензија

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

Члан 5.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или 
прикупљањем понуда јавним огласом ради изградње утрврђује се у висини тржишне 
вредности грађевинске парцеле увећане за износ средстава уложених у припрему 
земљишта.

Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује организација овлашћена за 
процену непокретности за сваку грађевинску парцелу која се отуђује, односно даје у 
закуп.

Почетни износ закупнине одређује се као 1,5 % почетне вредности за отуђење 
грађевинског земљишта за сваку годину трајања закупа.

Највећа цена или највиши износ  закупнине за грaђевинско земљиште не може се 
накнадно умањивати.

Члан 6.

По захтеву заинтересованог лица, уколико су испуњени услови прописани Законом 
о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту, грађевинско земљиште у 
јавној својини Општине Бачка Паланка, отуђује се путем непосредне погодбе у случаје-
вима прописаним чланом 96. став 9. Закона.
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Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављена 
у "Службеном листу Општине Бачка 
Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-464-29/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Мита Лачански, с.р.

180
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на  својој 5. седници, 
одржаној дана 10. октобра 2012. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
о именовању лица за заступање 

капитала Општине Бачка Паланка 
у Скупштини АД „Пословно 

прозводни центар Бачка Паланка“

Члан 1.

За заступника капитала Општине 
Бачка Паланка у Скупштини АД „По-
словно производни центар Бачка Палан-
ка“ одређује се председник Општине Ба-
чка Паланка. 

Члан 2.

Упис лица, у јединствену књигу 
акционара која се води у Централном 
регистру хартија од вредности, 
овлашћеног за заступање капитала 
Општине Бачка Паланка извршиће се 
на основу решења Скупштине општине 
Бачка Паланка о избору председника 
Општине.    

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-016-102/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

181

На основу члана 38. став 9. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010) и члана 8. тачка 7. Од- и члана 8. тачка 7. Од-и члана 8. тачка 7. Од-8. тачка 7. Од-
луке о оснивању Предшколске установе 
„Младост“ Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2011),Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 5. седници, одржаној 
10. октобра 2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Годишњи 
план рада Предшколске установе 

„Младост“ Бачка Паланка за 
радну 2012/2013 годину

I

Даје се сагласност на Годишњи 
план рада Предшколске установе 
„Младост“ Бачка Паланка за радну 
2012/2013 годину, у делу који се односи 
на планирана материјална средства 
за њихово остваривање у складу са 
Одлукама о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2012. и 2013. годину, а који 
је донео Управни одбор Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка, на 
седници одржаној дана 13. септембра 
2012. године, уз прибављено мишљење 
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Савета родитеља под деловодним бројем 
908/1 од 13. септембра 2012. године .

II 

Ово решење објавити у 
„Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-60-17/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

182

На основу члана 17. став 1. Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 18/10), члана 80. став 2.  
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/09 и 52/11) и 
члана 38. став 9. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 5. седници, одржаној 10. октобра 
2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Анекс 

Предшколског програма 
Предшколске установе „Младост“ 
Бачка Паланка за радну 2012/2013 

годину

I

Даје се сагласност на Анекс 
Предшколског програма Предшколске 

установе „Младост“ Бачка Паланка за 
радну 2012/2013, годину, у делу који 
се односи на планирана материјална 
средства за њихово остваривање у складу 
са Одлукама о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2012. и 2013. годину, а који 
је донео Управни одбор Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка, на 
седници одржаној дана 13. септембра 
2012. године, уз прибављено мишљење 
Савета родитеља под деловодним бројем 
908/1 од 13. септембра 2012. године .

II 

Ово решење објавити у 
„Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-60-18/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

183

На основу члана 38. став 9. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), и члана 8. тачка 1. Од-8. тачка 1. Од-
луке о оснивању Предшколске установе 
„Младост“ Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2011), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 5. седници, одржаној 
10. октобра 2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Статут 

Предшколске установе „Младост“ 
Бачка Паланка
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I

Даје се сагласност на Статут 
Предшколске установе „Младост“ Бачка 
Паланка, који је донео Управни одбор 
Предшколске установе „Младост“ Бачка 
Паланка, на седници одржаној дана 13. 
септембра 2012. године.

II 

Ово решење објавити у 
„Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-110-17/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

184

На основу члана 141. став 2. Закона 
о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Србије“, број 107/05, 
72/09- др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и 
члана 38. став 9. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 5. седници, одржаној 10. октобра 
2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Одлуку о 
допунама Статута Дома здравља 

„Др Младен Стојановић“ 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
допунама Статута Дома здравља „Др 
Младен Стојановић“ Бачка Паланка, коју 
је донео Управни одбор Дома здравља 
„Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, 
на седници одржаној дана 13. августа 
2012. године.

II 

Ово решење објавити у 
„Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-110-16/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

185

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007) 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 5. седници, одржаној 10. октобра 
2012.  године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Надзорног одбора 
Јавног предузећа "Телевизија 

Бачка Паланка" у Бачкој Паланци

I

Разрешава се СТЕВИЦА НОНКО-
ВИЋ, дужности председника Надзорног 
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одбора Јавног предузећа "Телевизија Ба-
чка Паланка" у Бачкој Паланци, због под-
ношења оставке.

II

Именује се ЈАСМИНА БОЈАНИЋ, 
дипл. правник, за  председника Надзор-
ног одбора Јавног предузећа "Телевизија 
Бачка Паланка" у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 128/2012
10. октобар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА  
   

Председник 
Скупштине општине,        
Мита Лачански, с.р.  

 186

На основу члана 32.  Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007),  чла-
на  38. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008 и 2/2010),  Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 5.  сед-
ници, одржаној 10. октобра 2012. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  председника и 

чланова Комисије за враћање 
утрина и пашњака селима на 

коришћење

I

Разрешавају се дужности пред-
седника и чланова Комисије за враћање 
утрина и пашњака селима на коришћење, 
због истека мандата,  и то:

1. МИРОСЛАВ ПАНИЋ, дужности 
председника

2. ВЛАДИМИР ЈЕЛЕНИЋ, дуж-
ности  члана 

3. АТИЛА КОВАЧ, дужности члана

4. МИЛОРАД ШОРГИЋ, дужности 
члана

5. ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ, дуж-
ности члана

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-129/2012
10. октобар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

 
Председник 

Скупштине општине,     
Мита Лачански, с.р.

187

На основу члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007) и чла-
на 38. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008 и 2/2010),  Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 5.  сед-
ници, одржаној 10. октобра 2012. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и 

чланова Комисије за враћање 
утрина и пашњака селима на 

коришћење

I

За председника и чланове Комиси-
је за враћање утрина и пашњака селима 
на коришћење, именују се

1. МАРИЈА ПУЂА, председник
2. АЛЕКСАНДАР ПЕЈАК, члан
3. ЂОРЂЕ МИШКОВ, члан
4. ЈОВИЦА ОРЕЉ, члан
5. МИЛЕНА ЂОРДАН, члан

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-130/2012
10. октобар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА      

Председник 
Скупштине општине,         
Мита Лачански, с.р.   

188

На основу члана 38. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 и 
2/2010) и члана 7. Одлуке о располагању 
средствима стамбеног фонда Општине 
Бачка Паланка и решавању стамбених 
потреба  ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 12/2005),  Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 5. 
седници, одржаној дана 10. октобра 2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, 

заменика председника и чланова  
Комисије за решавање стамбених 

потреба 

I

Разрешавају се дужности председ-
ника, заменика председника и чланова 
Комисије за решавање стамбених потре-
ба, због истека мандата, и то:

1. ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, дужности 
председника, 

2. ВОЈИСЛАВ ЗУБАЦ,  дужности 
заменика председника,

3. ЗДРАВКО ГРУБОР, дужности чла-
на

4. ВЕЛИБОР ЖУЈКО, дужности чла-
на

5. РАНКА КУПУСИНАЦ, дужности 
члана 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-131/2012
10. октобар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА        

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

189

На основу члана 38. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 и 
2/2010) и члана 7. Одлуке о располагању 
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средствима стамбеног фонда Општине 
Бачка Паланка и решавању стамбених 
потреба  ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 12/2005),  Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 5. 
седници, одржаној дана 10. октобра  
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, 

заменика председника и чланова 
Комисије за решавање 

стамбених потреба 

I

У  Комисију за решавање стамбе-
них потреба, именују се:

1. ЗДРАВКО  ГРУБОР, председник 

2. АНКА ЗДЈЕЛАРИЋ,  заменик 
председника

3. МИЛОРАД  ЂУРИЋ, члан

4. МИРОСЛАВ  ПАЈИЋ, члан

5. МИЛАН  ДАКОВИЋ, члан 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 132/2012
10. октобар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА            

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

190

На основу члана 38. и 109. став 1. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“  број 
17/2008 и 2/2010) и тачке III Одлуке о 
образовању Комисије за популациону 
политику („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 26/2008), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 5. се-
дници, одржаној дана 10. октобра  2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и 

чланова Комисије   за популациону 
политику

I

Разрешава се дужности председ-
ника и чланова Комисије за популацину 
политику,  и то

1. НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ, дуж-
ности председника 

2. МИРОСЛАВА ШОЛАЈА, дуж-
ности члана 

3. МИЛЕ БОШЊАК, дужности чла-
на

4. ДРАГАНА ЧИКОШ, дужности  
члана

5. СНЕЖАНА ШИЈАКОВИЋ, дуж-
ности члана

6. БОРИСЛАВ ЈОВИЋ, дужности 
члана

7. ЈУЛКА ЧАБРИЛО, дужности  
члана

II

Oво решење објавити у „Службе-
ни листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119- 133/2012
10. октобар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.    

191

На основу члана 38. и 109. став 1. 
Статута Oпштине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“  број 
17/2008 и 2/2010 ) и тачке III Одлуке о 
образовању Комисије за популациону 
политику („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 26/2008), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на 5 седници, 
одржаној дана 10. октобра 2012. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и 

чланова Комисије  за популациону 
политику

I

 За  председника  и  чланове Коми-
сије за популацину политику,  именују 
се:

1. НЕБОЈША КУЗАМНОВИЋ, док-
тор књижевних наука, председник

2. КСЕНИЈА  КРАЉ, педагог, члан

3. ТАТЈАНА  ГРБО, психолог, члан

4. ТАТЈАНА  МАЈКИЋ, лекар, члан

5. ИГОР  ПРЕЛ, професор,  члан

6. МИРЈАНА РАДАКОВИЋ, социо-
лог, члан

7. ЉИЉАНА СТОЈАЧИЋ, социолог, 
члан

II

Oво решење објавити у „Службе-
ни листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-134 /2012
10. октобар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

192

На основу члана 38. и 109. став 1. 
Статута Oпштине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ , бр. 
17/2008 и 2/2010) и тачке II Одлуке о об-
разовању Савета за родну равноправност 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 2/2009), Скупштина општи-
не Бачка Паланка, на својој 5. седници, 
одржаној дана 10. октобра 2012. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника 
и чланова Савета за родну 

равноправност

I

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова  Савет за родну равноп-
равност, и то:

1. МИЛАН БАБИЋ, дужности пред-
седника 

2. ДРАГАНА ДРАГУМИЛО, дуж-
ности члана 

3. НАТАША ДОРИЋ, дужности чла-
на



12 октобар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 27/2012 - страна 1225  

4. ЈАРМИЛА ГАШПАР, дужности  
члана

5. РАДОВАН СИВЧЕВИЋ, дуж-
ности  члана

6. ДАНИЛО ХОРВАТ, дужности 
члана

7. ЗЛАТКО ТЕШАН, дужности чла-
на

II

Oво решење објавити у „Службе-
ни листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II –119-135/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.                                     

193
На основу члана 38. и 109. став 

1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ , бр. 17/2008 и 2/2010) и 
тачке II Одлуке о образовању Савета за 
родну равноправност („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 2/2009), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
на својој 5.седници, одржаној дана 10. 
октобра  2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника 
и чланова Савета за родну 

равноправност

I

У  Савет за родну равноправност 
именују се:

1. ТАТЈАНА  СТЕВАНОВИЋ, за 
председника 

2. РАДОЈКА  МИХАЈЛОВ, за члана

3. ЉУБИЦА  МИЛИЋЕВИЋ, за чла-
на

4. ДАНИЈЕЛА  ГРБИЋ, за члана

5. ДРАГАНА  ТОМИЋ, за члана

6. РАДИВОЈ  ЦРЊАК, за члана

7. ВЛАДИМИР ЧОЛАКОВИЋ, за 
члана

II

Oво решење објавити у „Службе-
ни листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II –119-136 /2012
 10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.                                       

194

На основу члана 38. и члана 109. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка"  бр. 17/2008 и 2/2010) и члана 3. Од-
луке о Савету за младе ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 5/2009), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 5. седници, одржаној дана 10. ок-
тобра 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и 

чланова  Савета за младе
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I

 Разрешавају се дужности пред-
седника и чланова Савета за младе, и то:

1. АЛЕКСАНДАР БАЈИЋ, дужности 
председника

2. ВЕСНА ВЕИЗОВИЋ, дужности 
члана

3. МИЛОШ ВЛАШКАЛИЋ, дуж-
ности члана

4. МИЛАН ВУКМАНОВИЋ, дуж-
ности члана

5. ЈАН ШИМОН, дужности члана

6. НЕМАЊА МИЛИЋ, дужности 
члана

7. БРАНИСЛАВА СПРЕМО, дуж-
ности члана

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-137/2012
10. октобар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.    

195

На основу члана 38. и члана 109. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка"  бр. 17/2008 и 2/2010) и члана 3. Од-
луке о Савету за младе ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 5/2009), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 5.  седници, одржаној дана 10. ок-
тобра 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и 

чланова  Савета за младе

I

За председника  и чланове Савета 
за младе,  именују се

8. МИЛАН ЧАВИЋ, председник

9. БОЈАН  ШИКИЋ, члан

10. ЈОВАНА  ДАНИЛОВ, члан

11. МАРКО  РОКВИЋ, члан

12. СОЊА  ПЕТРОВИЋ, члан

13. АЛЕКСАНДАР  МАРКОВИЋ, 
члан

14. АЛЕКСАНДАР  ПЕЈАК, члан

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-140/2012
10. октобар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

196
На основу члана 32. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07) 
и члана 38. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010) и 
члана 2. и 4. Одлуке о оснивању Савета 
за међунационалне односе Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2008), 
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Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 5. седници, одржаној 10. октобра 
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору 

председника и чланова Савета за 
међунационалне односе Општине  

Бачка Паланка

I

Разрешава се ВОЈИН ГАЈДО-
БРАНСКИ, дужности председника,  ЈЕ-
ЛЕНА САЛАЈИ и ВЕЛИНКА ЗАРУП-
СКИ, дужности чланова Савета за међу-
националне односе Општине  Бачка Па-
ланка.

II

Бира се РАДЕНКО ПОЈУЖИНА, 
за председника, ВОЈИН ГАЈДОБРАН-
СКИ и ЗОРАН МИЛАНОВ, за члано-
ве Савета за међунационалне односе 
Општине Бачка Паланка.      

III

 Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-151/2012
10. октобар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански с.р.

197

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), Скупшти-
на општине Бачка Паланка, на својој  5. 
седници, одржаној 10. октобра  2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и  именовању  

чланова Управног и Надзорног 
одбора Фонда за  изградњу станова 

солидарности  Општине Бачка 
Паланка

I

Разрешава се МИЛАН ЖАРКО-
ВИЋ, дужности члана Управног одбора 
Фонда за изградњу станова солидар-
ности Општине Бачка Паланка, пред-
ставник локалне самоуправе.

Разрешавају се ПРЕДРАГ ТРИФУ-
НОВИЋ  и ЂУКА СТУПАР, дужности 
чланова Надзорног одбора Фонда за из-
градњу станова солидарности Општине 
Бачка Паланка, представници локалне 
самоуправе.

II

Именује се СТЕВАН ЊЕЖИЋ 
за члана Управног одбора Фонда за из-
градњу станова солидарности Општине 
Бачка Паланка, представник локалне са-
моуправе.

Именују се ЂОРЂЕ КОЗИЋ и МИ-
ЛАНКО ЋИРОВИЋ за чланове Надзор-
ног одбора Фонда за изградњу станова 
солидарности Општине Бачка Паланка, 
представници локалне самоуправе.

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-142/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

198

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 34. Закона о култури (Службени 
гласник Републике Србије“ број 72/2009 
), члана 38. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010) 
и члана 14. и 18 Одлуке о оснивању 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
у Бачкој Паланци („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 29/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој  5.  седници, одржаној дана 10. 
октобра 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  директора Народне 
библиотеке  "Вељко Петровић" у   

Бачкој Паланци

I

Разрешава се КОВИЉКА ДО-
БРИЋ,  дипломирани професор југосло-
венских књижевности из Челарева, дуж-
ности директора Народне библиотеке  
"Вељко Петровић"  у   Бачкој Паланци,  
због истека мандата.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 143/2012
10. октобар  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   
                   

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

199

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 
129/2007), члана 35. Закона о култури 
(Службени гласник Републике Србије“ 
број 72/2009), члана 38. тачка 9. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана 14. и 18. Одлуке 
о оснивању Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ у Бачкој Паланци („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
29/2011), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој  5. седници, одржаној 
дана 10. октобра  2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  директора Народне 
библиотеке "Вељко Петровић" у   

Бачкој Паланци

I

КОВИЉКА ДОБРИЋ,  дипломи-
рани професор југословенских књижев-
ности из Челарева, именује се за дирек-
тора Народне библиотеке  "Вељко Петро-
вић"  у   Бачкој Паланци,  на мандатни 
период од 4 године.

II

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



12 октобар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 27/2012 - страна 1229  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-144/2012
10. октобар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

200

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 126. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 24/2011) и члана 38. тачка 9. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана 24. Статута 
Центра за социјални рад Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 3/2012), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 5.  се-
дници, одржаној дана 10. октобра 2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности директора 

Установе "Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка"  Бачка 

Паланка

I

БРАНКА ГАЈИЋ, дипломирани 
педагог из Бачке Паланке, разрешава се 
дужности директора Установе "Центар 
за социјални рад Општине Бачка Палан-
ка" Бачка Паланка, на лични захтев.

II

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

                   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-145/2012 
10. октобар 2012. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

201

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 125. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 24/2011) и члана 38. тачка 9. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана 23. Статута 
Центра за социјални рад Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 3/2012), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 5. се-
дници, одржаној дана 10. октобра 2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности 
директора Установе "Центар за 
социјални рад Општине Бачка 

Паланка"  Бачка Паланка

I

ВОЈИСЛАВ ИВАНЧИЋ,  дипло-
мирани економиста из  Пивница, именује 
се за вршиоца дужности директора Уста-
нове "Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка" Бачка Паланка, на пери-
од најдуже једну годину.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-146/2012 
10. октобар 2012. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

202

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним 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), 
члана 16.  Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 2/2001, 
16/2006, 21/2008 и 24/2008) и члана 
38. тачка 9. Статута Општине Бачка 
Паланка  ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008  и   2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој  5. седници, одржаној дана  10. 
октобра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности  директора 

Јавног комуналног предузећа  
„Комуналпројект“ Бачка Паланка  

I

СЛОБОДАН РОДИЋ, дипломи-
рани економиста из Бачке Паланке, раз-
решава се дужности директора Јавног 
комуналног предузећа "Комуналпројект" 
Бачка Паланка, пре истека мандата.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-147/2012
10. октобар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

203

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, 
108/2005-испр. и 123/2007- др. Закон), 
члана 16. Одлуке о оснивању Јавног ко-
муналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 2/2001, 16/2006, 
21/2008 и 24/2008) и члана 38. тачка 9. 
Статута Општине Бачка Паланка  ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008  и   2/2010), Скупштина општи-
не Бачка Паланка, на својој 5. седници,  
одржаној дана 10. октобра  2012. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ 

Бачка Паланка  

I

ДРАЖЕН ЈАРИЋ, дипломирани 
економиста из Бачке Паланке, именује се 
за вршиоца дужности директора Јавног 
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комуналног предузећа "Комуналпројект" 
Бачка Паланка, на период најдуже једну 
годину.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-148/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА
 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

204

На основу члана 32. тачка 9.  За-
кона о локалној самоуправи («Службени 
гласник Републике Србије» број 129/07) 
),  члана 135. Закона о здравственој заш-
тити («Службени гласник Републике Ср-
бије» број 107/2005 и 72/2009 - др. закон, 
88/2010, 99/2010 и 57/2011)  и  члана 
38. тачка 9.  Статута Општине Бачка 
Паланка («Службени лист Општине 
Бачка Паланка» број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
на својој 5.  седници, одржаној дана 10. 
октобра  2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  директора Дома 

здравља «Др Младен Стојановић»
  Бачка Паланка

I

Разрешава се МИЛОРАД ЈОВИЋ, 
дипломирани правник  из Бачке Паланке, 
дужности директора Дома здравља  «Др 

Младен Стојановић»  Бачка Паланка, на 
лични захтев.

II

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Правни основ за доношење овог 

решења је члан 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гла-
сник Републике Србије» број 129/2007),  
члан 135. Закона о здравственој заш-
тити («Службени гласник Републике 
Србије» број 107/2005 и 72/2009 - др. 
закон 88/2010, 99/2010 и 57/2011)   и 
члан 38. тачка 9. Статута Општине Бачка 
Паланка («Службени лист Општине 
Бачка Паланка» број 17/2008 и 2/2010), 
којим је уређено да Скупштина именује 
и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби чији 
је оснивач, као и да дужност директора 
здравствене установе пре истека мандата 
престаје на лични захтев. 

Пресудом Вишег суда у Новом Са-
ду Посл. бр. П 1. 124/2010 од 25.06.2012. 
године, дозвољено је преиначење тужбе 
Јовић Милорада, учињено поднеском 
од 5. 12. 2011. године и усвојен тужбе-
ни захтев тужиоца Јовић Милорада из 
Бачке Паланке, у целости. Поништена 
су решења Скупштине општине Бачка 
Паланка број: II-119-133/2010  од    21. 
5. 2010. године, којим је тужилац разре-
шен дужности директора Дома здравља 
„Др Младен Стојановић“ у Бачкој Палан-
ци, као незаконито; решење Скупшти-
не општине Бачка Паланка број: II-119-
134/2010 од 21.5.2010. године, којим је 
именован вршилац дужности директора 
Дома здравља „Др Младен Стојановић“ 
Бачка Паланка, као незаконито; решење 
Скупштине општине Бачка Паланка број:  
II-119-274/2010 од 22.11. 2010. године, 
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којим је именован вршилац дужности 
директора Дома здравља „Др Младен 
Стојановић“ Бачка Паланка, као незако-
нито; решење Скупштине општине Бачка 
Паланка број:  II-119-33/2011 од 31.05. 
2011. године, којим је именован вршилац 
дужности директора Дома здравља „Др 
Младен Стојановић“ Бачка Паланка, као 
незаконито и решење Скупштине општи-
не Бачка Паланка број:  II-119-70/2011 
од 18.11.2011. године, којим је именован 
вршилац дужности директора Дома здра-
вља „Др Младен Стојановић“ Бачка Па-
ланка, као незаконито.

  Дана  27. 08. 2012. године,  Ми-
лорад Јовић је поднео писани захтев за 
разрешење дужности директора Дома 
здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка 
Паланка.

На основу изнетог, Комисија за 
кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине општине Бачка 
Паланка, је на седници одржаној 17. сеп-
тембра 2012. године, утврдила  Предлог 
решења о разрешењу Милорада Јовића 
дужности директора Дома здравља «Др 
Младен Стојановић» у Бачкој Паланци, 
на лични захтев.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-149/2012
10. октобар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

             
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.     
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На основу члана 54. Закона 
о основама система образовања 
и васпитања (”Службени гласник 
Републике Србије” , број 72/09 и 52/2011) 
и члана 38. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" , број 17/08 и 2/10), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 5. 
седници одржаној дана 10. октобра 2012. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланa 
Управног одбора Предшколске 

установе "Младост" 
Бачка Паланка

I

Разрешава се КСЕНИЈА КРАЉ, 
изабрана из реда локалне самоупра-
ве, дужности члана Управног одбора 
Предшколске установе "Младост" Бачка 
Паланка. 

II

Именује се  ЖЕЉКА ЋУЋУЗ, из 
реда локалне самоуправе за члана Управ-
ног одбора Предшколске установе "Мла-
дост"  Бачка Паланка. 

III

Ово решење објавити у 
"Службеном листу Општине Бачка 
Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-150/2012
10. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. и  44. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачкa Паланка" 
број 17/2008 и 2/2010) и члана  40. и 43. 
Пословника Скупштине општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој 5.  седници,  одржаној дана 10. 
октобра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана 

Комисије за одликовања, награде 
и друга друштвена признања 
Скупштине  општине  Бачка 

Паланка

I

 Разрешава се МИРОСЛАВ РО-
ДИЋ, дужности члана Комисије за од-
ликовања, награде и друга друштвена 
признања  Скупштине општине Бачка 
Паланка, због подношења оставке.

II

Бира се  НОВИЦА ДОМАЗЕТ, за 
члана  Комисије за одликовања, награде 
и друга друштвена признања Скупштине 
општине Бачка Паланка, из реда грађана.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-151/2012
10. октобар  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 44. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 
129/2007) и члана 59. тачка 8. Статута 
Општине Бачка Паланка (“Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010), председник Општине 
Бачка Паланка је дана 11. октобра 2012. 
године, донео 

Р Е Ш Е Њ Е
o разрешењу и именовању члана 

Локалног савета за социјалну 
заштиту Општине Бачка Паланка

I

Разрешава се БРАНКА ГАЈИЋ 
дужности члана Локалног савета за со-
цијалну заштиту  Општине Бачка Палан-
ка.

II

Именује се ВОЈИСЛАВ ИВАН-
ЧИЋ за члана Локалног савета за со-
цијалну заштиту Општине Бачка Палан-
ка.

III

Ово решење објавити у 
„Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-020-2/2012-24
11. октобар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА
 

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка,

Бојан Радман, с.р.
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