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На основу члана 46. Закона о  ло-
калним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС и 54/2011), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 6. сед-
ници, одржаној дана 26. новембра 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, ПУЂА МАРИЈИ из Бачке Па-
ланке, са Изборне листе "ИВИЦА ДА-
ЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕ-
НИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) 
– СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
СРБИЈЕ (СДПС)", пре истека времена 
на које је изабрана, због подношења ус-
мене оставке на мандат одборника, дана 
26. новембра  2012. године, на 6. 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 сед-
ници, скупштина одлучује без одлагања  
на истој седници и утврђује да је одбор-
нику престао мандат, те је из наведених 
разлога потребно да Скупштина донесе 
решење о престанку мандата за одборни-
ка Пуђа Марију, која је дана 26. новембра 
2012. године, на 6. седници Скупштине 
општине  Бачка Паланка, поднела усмену 
оставку на мандат одборника у Скупшти-
ни 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- 178/2012
26. новембар  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 гла-
сник Републике Србије" број 129/07,  
34/2010-Одлука УС и 54/2011), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој  6. 
седници, одржаној дана 26. новембра  
2012. године, донела је

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  "ИВИЦА ДАЧИЋ – СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
(СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) – СО-
ЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СР-
БИЈЕ (СДПС)", и то 

КНЕЖЕВИЋ ВОЈИСЛАВУ, рође-
ном 09. октобра 1963. год, ветеринарском 
техничару из Бачке Паланке, ул. Младена 
Стојановића бр. 8

Мандат одборника почиње да тече 
даном потврђивања и траје до истека ман-
дата одборника коме је престао мандат.

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 општине  
на  седници, а мандат новог одборника 
траје до истека мандата одборника коме 
је престао мандат.

Како  је Пуђа Марији са Изборне 
листе "Ивица Дачић – Социјалистич-
ка партија Србије (СПС) – Партија ује-
дињених пензионера Србије (ПУПС) 
– Социјалдемократска партија Србије 
(СДПС)", због подношења оставке, прес-
тао мандат одборника у Скупштини 
општине Бачка Паланка пре истека вре-
мена на које је изабрана, Општинска из-
борна комисија Бачка Паланка доделила 
је мандат и издала  уверење о избору за 
одборника Кнежевић Војиславу, те је у 
складу са изнетим одлучено као у диспо-
зитиву.

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- 179/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 20. тачка 5. и чла-
на 32. тачка 6. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Ср-
бије“ број 129/2007), члана 157. став 1. 
Закона о безбедности саобраћаја на путе-
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вима ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 41/2009, 53/2010 и 101/2011), 
члана 3. тачка 7., члана 5. став 1. и члан 
25. став 3. Закона о комуналним делат-
ностима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 88/2011) и члана 38. тачка 6. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010),Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 6. седници, одр-
жаној 26. новембра 2012. године,  донела 
је

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

паркирању

Члан 1.

У Одлуци о паркирању ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
7/2009 и 2/2010), члан 1. мења се и гласи:  

„Овом одлуком утврђују се услови 
и начин паркирања возила на јавним пар-
киралиштима која су обележена пропис-
ном саобраћајном сигнализацијом, врсте 
јавних паркиралишта, одржавање јавних 
паркиралишта и начин наплате цене ус-
луга за коришћење јавних паркиралишта 
на територији Општине Бачка Паланка.

Паркирање возила на јавним пар-
киралиштима из става 1. овог члана вр-
ши се сагласно Закону о безбедности са-
обраћаја на путевима, другим прописима 
који регулишу ову област и одредбама 
ове одлуке.“

Члан 2.

У члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Јавна паркиралишта у смислу ове 
одлуке су јавне саобраћајне површине и 
посебни простори одређени и обележени 
за паркирање возила.“

Члан 3.

У члану 3. став 1. уместо ре-
чи: „наплаћује накнада“, треба да 
стији:“плаћа цена паркирања“.

У члану 3. став 2. уместо речи: „не 
врши наплата накнаде“ треба да стоји: 
„не плаћа цена паркирања“.

У члану 3. став 3. уместо речи: 
„врши наплата накнаде’’ треба да стоји: 
„плаћа цена паркирања“.

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Управљање јавним паркиралиш-
тима, одржавање и контролу услова ко-
ришћења јавних паркиралишта као кому-
налну делатност, врши Јавно комунално 
предузеће ’’Комуналпројект’’ Бачка Па-
ланка ( у даљем тексту: Предузеће).“

Члан 5.

У члану 7. став 2. алинеја 4. мења 
се и гласи:

„цену паркирања“

Члан 6.

У члану 8.  став 6. мења се и гласи:

„Лицима из става 5. овог члана, 
Предузеће издаје налепницу – знак за 
означавање возила инвалидног или обо-
лелог лица, односно једног члана зајед-
ничког домаћинства, а на основу решења 
Одељења за привреду о испуњености ус-
лова.“

Члан 7.

У члану 9. став 2. уместо речи: 
’’наплате накнаде за паркирање’’, треба 
да стоји ’’ наплате цене паркирања’’.

У члану 9. став 3. речи:’’ накнада 
за ’’ се бришу.
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Члан 8.

У члану 11. став 1. уместо речи: 
’’накнада’’ , треба да стоји: ’’ цена’’.

У члану 11. став 2. уместо речи: 
’’Заустављањем’’, треба да стоји: ’’Парки-
рањем’’.

Члан 9.

 Члан 12. мења се и гласи:

„Од обавезе плаћања цене парки-
рање за коришћење посебних јавних  пар-
киралиша ослобођена су: возила хитне ме-
дицинске помоћи, полиције, Војске Србије, 
ватрогасна возила, возила инспекцијских 
служби и возила која имају видно истак-
нуту одговарајућу ознаку особе са инвали-
дитетом.“

Члан 10.

У члану 13. став 1. уместо речи: ’’вр-
ши наплата накнаде за паркирање возила’’,  
треба да стоји: ’’плаћа цена паркирања во-
зила’’

У члану 13. став 5. мења се и гласи:

„Инвалидима и хендикепираним ли-
цима, односно члану заједничког домаћин-
ства, која су становници Општине Бачка 
Паланка, Предузеће издаје налепницу за 
означавање возила, која важи за календар-
ску годину и за возило за које је издата, уз 
наплату трошкова издавања налепнице и 
вођења евиденције.“

Члан 11.

У члану 14. став 1. уместо речи:’’уз 
одређену накнаду’’, треба да стоји: ’’по 
цени према ценовнику Предузећа на који 
претходну сагласност даје Општинско веће 
Општине Бачка Паланка.’’

Члан 12.

У члану 15. став 1. алинеја 1. мења 
се и гласи:

 - „плати коришћење паркинг мес-
та путем мобилног телефона или 
истакне исправно попуњену пар-
кинг карту са унутрашње стране 
предњег ветробранског стакла 
возила, према времену задржа-
вања на паркиралишту, а за сваки 
започети сат коришћења парки-
ралишта, у зависности од зоне у 
којој се паркиралиште налази.“

У члану 15. став 2. мења се и гласи:

„Плаћањем и истицањем паркинг 
карте, односно плаћањем паркирања елек-
тронским путем и куповином паркинг кар-
те, корисник прихвата прописане услове за 
коришћење јавног паркиралишта и стиче 
право коришћења паркинг места.“

Члан 13.

Члан 16. мења се и гласи:

„Корисник који користи посебно 
паркиралиште на начин који је у супро-
тности са одредбама ове одлуке дужан је да 
плати посебну цену паркирања.

Налог за плаћање цене из става 1. 
ове одлуке издаје контролор и уручује га 
кориснику, а када није у могућности да 
уручи налог кориснику причвршћује га на 
возило.

Достављање налога за плаћање по-
себне цене паркирања на начин из става 2. 
овог члана, сматра се уредним и доцније 
оштећење  или уништење налога нема ути-
цаја на ваљаност достављања и не одлаже 
плаћање посебне цене паркирања.

Сматра се да је корисник посебног 
паркиралишта поступио по примљеном 
налогу уколико плати посебну цену пар-
кирања у року од осам дана од дана доста-
вљања налога за плаћање.
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Ако корисник посебног паркира-
лишта не плати посебну цену паркирања, 
у року из става 4. овог члана, дужан је да 
осим износа за посебну цену паркирања, 
у наредних осам дана , плати и стварне 
трошкове Предузећа и законску затезну 
камату, на шта ће у налогу бити упозо-
рен.

Уколико корисник посебног пар-
киралишта не поступи у складу са ста-
вом 5. овог члана, предузеће ће покрену-
ти поступак наплате потраживања.

Предузеће може ради омогућа-
вања несметаног коришћења јавних пар-
киралишта да уклони, премести возило, 
односно да постави уређај којим се спре-
чава одвожење возила.

Начин, поступак и средства за 
спровођење мера из става 7. овог члана 
вршиће се ускладу са актом који доноси 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка на предлог Одељења за привреду.“

Члан 14.

У члану 18. алинеја 1. мења се и 
гласи:

 - „паркирање нерегистрованог 
возила и возила без регистар-
ских таблица,“

У члану 18. алинеја 2. мења се и 
гласи:

 - „остављање неисправног или 
хаварисаног возила, прикључ-
ног возила без сопственог по-
гона, као и других ствари и 
предмета,“

У члану 18. алинеја 3. мења се и 
гласи:

 - „вршити заузимање паркинг 
места извођењем било каквих 
грађевинских радова, на дру-
ги начин ометати коришћење 

паркиралишта, користити пар-
киралишта на начин супротан 
намени,“

Члан 15.

Члан 22. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 50.000,00 до 
500.000,00 динара, казниће се за прекр-
шај Предузеће, ако:

1. на прописан начин не одржава, 
уређује, опрема и обележава 
јавна паркиралишта ( члан 5. и 
7. ове одлуке ),  

2. на јавним паркиралиштима не 
обележи паркинг места за во-
зила инвалида и хендикепира-
них лица ( члан 8. став 4. ове 
одлуке ).

За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 
динара,  казиће се одговорно лице у Пре-
дузећу.”

Члан  16.

Члан 23. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 
2.500,00 до 50.000,00 динара, казниће 
се за прекршај возач или власник вози-
ла који је уписан у саобраћајну дозволу, 
уколико возач није идентификован, ако:

1. не поступа у складу са одред-
бама члана 17. и 18. ове одлу-
ке.“

Члан  17.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службеном 
листу Општине Бачка Паланка”. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-344-42/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА                                                                      

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 60. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Србије“ број 62/2006, 
65/2008- др. закон и 41/2009) и члана 38. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка ( „Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ бр. 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 6. сед-
ници, одржаној дана 26. новембра  2012. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о одређивању надлежног 

органа за доношење годишњег 
програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног 

земљишта и образовање 
Комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног 

земљишта и Комисије за давање 
мишљења на годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта 

Члан 1.

Скупштина општине Бачка Па-
ланка доноси годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта по претходно прибављеном 
мишљењу Комисије за давање мишљења 

на годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта. 

Члан 2.

Скупштина општине Бачка Палан-
ка доноси решење о образовању Комиси-
је за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта. 

Члан 3.

Председник општине Бачка Па-
ланка доноси решење о образовању Ко-
мисије за давање мишљења на годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта. 

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог да-

на од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-320-32/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 62, 64, 64а, 64б, 
66, 67, 68. и 69. Закона о пољопривред-
ном земљишту („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 62/2006, 65/2008- 
др. закон и 41/2009) и члана 38. тачка 6. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 6.  седници, одр-
жаној дана 26. новембра 2012. године, 
донела је
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О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног  земљишта у 
државној својини

Члан 1.

У Одлуци о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ бр.15/2009 и 13/2010), члан 
8. мења се и гласи:

„Скупштина општине Бачка Па-
ланка доноси решење о образовању Ко-
мисије за спровођење поступка давања 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини (у даљем тексту: Коми-
сија).“

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-464-33/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
     Скупштине општине,

Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 10. Одлуке о ос-
нивању Установе: Културни центар Ба-
чка Паланка ("Службени лист  Општине 
Бачка Паланка" број 29/2011 и 27/2012) 
и члана 38. став 1.  Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 

својој 6. седници, одржаној 26. новембра  
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 

о изменама Статута Установе:  
Културни центар Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама Статута Установе: Културни цен-
тар Бачка Паланка, коју је донео Управни 
одбор Установе: Културни центар Бачка 
Паланка на седници одржаној дана 15. 
новембра 2012. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-110-18/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мита Лачански,с.р.
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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 6. седници, одржаној 26. новембра 
2012.  године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора Јавног предузећа 
"Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка" у Бачкој Паланци

I

Разрешава се ЂОРЂЕ ВУЈИЧИЋ, 
дужности члана Управног одбора Ја-
вног предузећа "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" у Бачкој Па-
ланци, због подношења оставке.

II

Именује се СЛОБОДАН ШКО-
РИЋ, професор, за  члана Управног од-
бора Јавног предузећа "Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка"  у Ба-
чкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-173/2012
26. новембар  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 Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 

Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој 6.  седници,  одржаној дана 26. но-
вембра  2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана 

Савета за финансије  Скупштине  
општине  Бачка Паланка

I

 Разрешава се, ДРАЖЕН ЈАРИЋ, 
дужности члана Савета за финансије  
Скупштине општине Бачка Паланка, због 
престанка одборничког мандата.

II

Бира се  ЗОРАН МИЛАНОВ, за 
члана  Савета за финансије Скупштине 
општине Бачка Паланка, из реда грађана.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 176/2012
26. новембар  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 
       

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 38. и  44. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени 
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), 
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Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој 6.  седници,  одржаној дана 26. 
новембра  2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору заменика 

председника Комисије за 
представке и предлоге Скупштине  

општине  Бачка Паланка

I

Разрешава се, ДРАЖЕН ЈАРИЋ, 
дужности заменика председника Коми-
сије за представке и предлоге  Скупшти-
не општине Бачка Паланка, због престан-
ка одборничког мандата.

II

Бира се  ЈОВИЦА ОРЕЉ, за заме-
ника председника Комисије за представ-
ке и предлоге Скупштине општине Бачка 
Паланка, из реда грађана.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 177/2012
26. новембар  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса ("Службени гласник 
Републике Србије" број 25/2000, 25/2002, 

107/2005,  108/2005-испр и 123/2007- др 
закон), члана 32. тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 129/2007),  члана 
38. тачка 9. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 17/2008 и 2/2010) и члана 
26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка" Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
13/2009, 22/2009 и 27/2012), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 6. сед-
ници, одржаној 26. новембра  2012. годи-
не, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  директора Јавног 

предузећа "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" 

Бачка Паланка

I

Разрешава се АЛЕКСАНДАР БО-
ГУНОВИЋ, дипломирани графички ди-
зајнер из Бачке Паланке, дужности ди-
ректора Јавног предузећа "Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка" Ба-
чка Паланка, пре истека мандата.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-174/2012
26. новембар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник 
Скупштине општине,   
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса ("Службени гласник 
Републике Србије" број 25/2000, 25/2002, 
107/2005,  108/2005-испр и 123/2007- др 
закон), члана 32. тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 129/2007),  члана 
38. тачка 9. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 17/2008 и 2/2010) и члана 
26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка" Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
13/2009, 22/2009 и 27/2012), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 6. сед-
ници, одржаној 26. новембра  2012. годи-
не, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  директора Јавног 

предузећа "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" 

Бачка Паланка

I

ЂОРЂЕ ВУЈИЧИЋ, дипломирани 
инжењер технологије из Бачке Паланке, 
именује се за директора Јавног предузећа 
"Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка" Бачка Паланка, на мандатни 
период од 4 године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 175/2012
26. новембар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник 
Скупштине општине,    
 Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” , 
број 72/09 и 52/2011) и члана 38. тачка 9. 
Статута Општине Бачка Паланка (”Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка” , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 6. седници, одржаној 
дана 26. новембра  2012. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Гимназија „20. 

октобар“ у  Бачкој Паланци

I

Разрешава се СТАНИСЛАВА 
КНЕЖЕВИЋ, дужности члана Школског 
одбора  Гимназије „20. октобар“ у Бачкој 
Паланци, изабрана из реда родитеља.

Разрешава се МИРОСЛАВ НЕ-
НАДИЋ, дужности члана Школског од-
бора  Гимназије „20. октобар“ у Бачкој 
Паланци, изабран из реда представника 
јединице локалне самоуправе.

II

Именује се ЕМИЛИЈА САЛАЈИ, 
за  члана Школског одбора Гимназије 
„20. октобар“ у Бачкој Паланци,  из реда 
родитеља.
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Именује се ОЛИВЕРА МИЛАНО-
ВИЋ, за члана Школског одбора Гимна-
зије „20. oктобар“ у Бачкој Паланци, из 
реда представника јединице локалне са-
моуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-166/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/2009 и 52/2011) и члана 38. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" , број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 6. сед-
ници, одржаној дана 26. новембра  2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланoва 
Школског одбора Техничке школе 

„9. мај“ у Бачкој Паланци

I

Разрешава се ОЉА НАЂ, дуж-
ности члана Школског одбора  Техничке 
школе „9. мај“ у Бачкој Паланци, изабра-
на из реда родитеља.

Разрешавају  се  МЛАДЕН ДРА-
ГОСАВЉЕВИЋ и ДАНИЈЕЛА ДАНИ-
ЧИЋ, дужности чланова Школског од-
бора  Техничке школе „9. мај“ у Бачкој 
Паланци, из реда представника јединице 
локалне самоуправе.

II

Именује се ВЕСНА ЛАЗИЋ, за  
члана Школског одбора Техничке школе 
„9. мај“ у Бачкој Паланци, из реда роди-
теља.

Именују се, МИЛАН ЗУБИЋ и 
БИЉАНА ИВИЋ,  за  чланове Школског 
одбора Техничке школе „9. мај“ у Бачкој 
Паланци, из реда представника јединице 
локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-167/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

238

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” , 
број 72/09 и 52/2011) и члана 38. тачка 9. 
Статута Општине Бачка Паланка (”Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка” , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 6. седници, одржаној 
дана 26. новембра  2012. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора ШОМО „Стеван 
Христић“ у  Бачкој Паланци

I

Разрешава се БИЉАНА ЗИРОЈЕ-
ВИЋ, дужности члана Школског одбора  
ШОМО „Стеван Христић“ у Бачкој Па-
ланци, изабрана из реда родитеља.

II

Именује се ЂУРЂИНА РИСТИЋ, 
за члана Школског одбора ШОМО „Сте-
ван Христић“ у Бачкој Паланци, из реда 
родитеља.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-168/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

239

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” , 
број 72/09 и 52/2011) и члана 38. тачка 9. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 6. седници, одржаној 
дана 26. новембра  2012. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора ОШ „Свети 
Сава“ у Бачкој Паланци

I

Разрешава се ИВАНКА ИКО-
НИЋ - ДРАГОЈЛОВИЋ, дужности члана 
Школског одбора  ОШ „Свети Сава" у 
Бачкој Паланци, изабрана из реда пред-
ставника јединице локалне самоуправе.

II

Именује се МАЈА КОЈИЋ, профе-
сор биологије из Бачке Паланке, за  чла-
на Школског одбора ОШ „Свети Сава“ 
у Бачкој Паланци, из реда представника 
јединице локалне самоуправе. 

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-169/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

240

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” , 
број 72/09 и 52/2011) и члана 38. тачка 9. 
Статута Општине Бачка Паланка (”Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка” , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
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Паланка на својој 6. седници, одржаној 
дана 26. новембра  2012. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе 

„Здравко Челар“ у Челареву

I

Разрешава се ЈЕЛЕНА СОВИЉ, 
дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Здравко Челар“ у Челареву, 
изабрана из реда представника јединице 
локалне самоуправе,.

II

Именује се УРОШ ЂОРЂЕВИЋ, 
за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Здравко Челар“ у Челареву,  из реда 
представника јединице локалне самоу-
праве.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-170/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

241

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” , 
број 72/09 и 52/2011) и члана 38. тачка 9. 

Статута Општине Бачка Паланка (”Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка” , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 6. седници, одржаној 
дана 26. новембра 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Oсновне школе 

„15. oктобар“ у Пивницама

I

Разрешава се ВАЛЕНТИН ГРЊА, 
дужности члана Школског одбора  Ос-
новне школе „15 октобар“ у Пивницама, 
изабран из реда представника јединице 
локалне самоуправе.

II

Именује се ОЛГА ЋОСИЋ, за  чла-
на Школског одбора  Основне школе „15. 
октобар“ у Пивницама, из реда представ-
ника јединице локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-171/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

242

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/2009 и 52/2011) и члана 38. та-
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чка 9. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Палан-
ка”, број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 6. сед-
ници, одржаној дана 26. новембра 2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора Основене школе 
„Милета Протић“ у Товаришеву

I

Разрешава се НАТАША ДОРИЋ, 
дужности члана Школског одбора ОШ 
„Милета Протић“ у Товаришеву,  изабра-
на из реда представника јединице локал-
не самоуправе.

II

Именују се, СЛОБОДАН РИКИЋ, 
за члана Школског одбора  ОШ „Милета 
Протић“ у Товаришеву, из реда представ-
ника јединице локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-172/2012
26. новембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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