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На основу члана 66. и члана 109. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 17/2008 и 2/2010) и члана 33. 
став 7. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка, на својој 14. седници, одр-
жаној дана 01. фебруара 2013. године, до-
нело је следећи 

З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Нацрта предлога 
одлуке о изменама и допунама 

Статута Општине Бачка  Паланка

Члан 1.

Утврђује се Нацрт предлога од-
луке о изменама и допунама Статута 
Општине Бачка  Паланка у тексту који 
је саставни део овог закључка, а који је 
израдила Комисија за израду Нацрта 
предлога Одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Нацрт предлога одлуке о измена-
ма и допунама Статута Општине Бачка 
Паланка упућује се на јавну расправу.

Члан 3.

Јавна расправа о Нацрту предлога 
одлуке о изменама и допунама Статута 
Општине Бачка Паланка у трајању од 15 
дана спровешће се почев од 02. фебруара 
2013. године и трајаће закључно са 17. 
фебруаром 2013. године.

Члан 4.

Јавна расправа о Нацрту предлога 
одлуке о изменама и допунама Статута 
Општине Бачка Паланка ће се спровести 
истицањем на огласној табли у згради 
Скупштине општине  Бачка Паланка, 
улица Краља Петра I број 16, објављи-
вањем на сајту општине Бачка Палан-
ка: www.backapalanka.rs, на огласним 
таблама месних заједница на територији  
општине Бачка Паланка и достављањем 
текста одборничким групама у Скупш-
тини  општине Бачка Паланка.

Примедбе и предлози на Нацрт 
предлога одлуке о изменама и допунама 
Статута Општине Бачка Паланка могу 
се, у писаном облику, доставити Скупш-
тини општине Бачка Паланка, улица 
Краља Петра I број 16, са назнаком: „за 
Комисију за израду Нацрта предлога 
одлуке о изменама и допунама Статута 
Општине Бачка Паланка“.

Члан 5.

Овај закључак са текстом Нацрта 
предлога одлуке о изменама и допунама 

SLU@BENI LIST
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Статута Општине Бачка Паланка објави-
ти у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКАПАЛАНКА
Број: III-011-1/2013-5
01. фебруар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

НАЦРТ  ПРЕДЛОГА  ОДЛУКЕ

На основу члана 11. и члана 32. 
став 1. тачка 1. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07) и члана 38. став 1. 
тачка 1. и члана 109. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Палан-
ка, је на својој ____ седници одржаној 
__________ 2013. године, донела

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА 

ПАЛАНКА

Члан 1. 

У Статуту Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), члан 7. 
мења се и гласи:

„Општина је носилац права јавне 
својине на стварима и другим имовин-
ским правима у складу са законом.

У јавној својини Општине Бачка 
Паланка сагласно закону су: добра у 

општој употреби на територији Општи-
не Бачка Паланка (општински путеви, 
некатегорисани путеви, улице које нису 
део ауто пута или државног пута I  и II 
реда, тргови и јавни паркови и др.); ко-
мунална мрежа на територији Општине; 
непокретне и покретне ствари и друга 
имовинска права која користе органи и 
организације Општине Бачка Паланка; 
ствари у јавној својини на којима пра-
во коришћења имају месне заједнице 
на територији Општине, јавне установе 
и агенције и друге организације чији је 
оснивач Општина; друге непокретне и 
покретне ствари и имовинска права, која 
су у складу са законом у јавној својини.

Јавном својином општине рас-
полажу и управљају органи општине у 
складу са законом.

Надзор о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у 
јавној својини општине врши Општин-
ска управа.“

Члан 2.

У члану 14. став 2. мења се и гласи:

„Приликом именовања чланова 
у управним и надзорним одборима ус-
танова, јавних предузећа, организација 
и служби чији је оснивач Општина, 
Општина ће у складу са могућностима 
водити рачуна о националном саставу 
становништва Општине и одговарајућој 
заступљености националних мањина у 
овим органима.“

Члан 3. 

У члану 20. став.1. тачка 2. мења 
се и гласи:

„2) доноси просторни план општи-
не и друге урбанистичке планове,“

Тачка 5. мења се и гласи:
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„5) обезбеђује организационе, ма-
теријалне и друге услове за изградњу, 
одржавање и функционисање комунал-
них објеката и за техничко технолошко 
јединство система и уређује и обезбеђује 
обављање комуналних делатности и њи-
хов развој (снабдевање водом за пиће, 
пречишћавање и одвођење атмосфер-
ских и отпадних вода, производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије, упра-
вљање комуналним отпадом, градски и 
приградски превоз путника, управљање 
гробљима и погребне услуге, управљање 
јавним паркиралиштима, обезбеђивање 
јавног осветљења, управљање пијацама, 
одржавање улица и путева, одржавање 
чистоће на површинама јавне намене, 
одржавање јавних зелених површина, 
димничарске услуге, делатност зоохи-
гијене и друго),“

Тачка 25. мења се и гласи:

„25) користи,одржава, управља и 
располаже средствима у јавној својини у 
складу са законом  и стара се о њиховом 
очувању и увећању,“

Тачка 31. мења се и гласи:

„31) може да организује службу 
правне помоћи грађанима,“

Тачка 34. мења се и гласи:

„34) стара се о јавном информи-
сању од локалног значаја и обезбеђује 
услове за јавно информисање на српском 
језику и језику националних мањина 
који су у службеној употреби на терито-
рији Општине,“

Иза тачке 38. додају се нове тачке 
које гласе:

„39) помаже рад организација и 
удружења грађана,

 40) уређује и ствара услове за 
бригу о младима и ствара услове за ом-
ладинско организовање,

 41) даје мишљење о промени те-
риторије општине,

 42) уређује и обезбеђује функ-
ционисање система цивилне заштите, 
образује Штаб за ванредне ситуације, 
доноси план и програм развоја система 
заштите и спасавања, доноси Процену 
угрожености и План заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама и обавља 
и друге послове у циљу развоја система 
заштите и спасавања и система цивилне 
заштите,

43) израђује планове одбране који 
су саставни део Плана одбране Републи-
ке Србије, предузима мере за усклађи-
вање припрема за одбрану правних лица 
у делатностима из своје надлежности са 
одбрамбеним припремама Аутономне 
покрајине и Планом одбране Републике 
Србије, предузима мере за функциони-
сање локалне самоуправе у ратном и ван-
редном стању, спроводи мере приправ-
ности и предузима друге мере потребне 
за прелазак на организацију у ратном и 
ванредном стању,

44) стара се и уређује област со-
цијалног становања,“

Досадашња тачка 39. постаје тачка 45.

Члан 4.

У члану 23. иза става 1. додају се 
нови ставови  који гласе:

„Јавно правобранилаштво Општи-
не Бачка Паланка заступа Општину пред 
судовима и другим надлежним органима 
ради остваривања правне заштите права 
и интереса Општине.

Јавно правобранилаштво Општи-
не Бачка Паланка обавезно је да даје 
претходно мишљење код закључења и 
побијања уговора о прибављању и рас-
полагању непокретностима у својини 
Општине.
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Организација и делокруг рада 
Јавног правобранилаштва Општине 
уређује се посебном одлуком Скупшти-
не општине.“

Члан 5.

Члан 24. мења се и гласи:

„ За обављање послова из надлеж-
ности Општине утврђених Уставом и 
Законом, за обављање законом повере-
них послова из оквира права и дужности 
Републике, као и за обављање појединих 
послова које јој из своје надлежности 
одлуком повери Аутономна покрајина, 
Општини припадају приходи и примања 
утврђени Законом.

Послови Општине финансирају 
се из изворних и уступљених прихода, 
трансфера, примања по основу заду-
живања и других прихода и примања 
утврђених законом.

Средства буџета Општине кори-
сте се у складу са законом и одлуком о 
буџету Општине.“

Члан 6.

У члану 25. иза става 1. додаје се 
нови став  који гласи:

„Иницијативу за увођење само-
доприноса могу покренути председник 
Општине, најмање једна трећина одбор-
ника, Савет месне заједнице и најмање 
10% бирача са одређеног дела територије 
Општине. Саставни део иницијативе је 
програм којим се утврђују извори, наме-
не и начин обезбеђивања укупних сред-
става за реализацију самодоприноса.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 7.

У члану 27. у ставу 1. реч „кален-
дарску“ замењује се речју „фискалну“, а 

реч „задужења“ замењује се речју „заду-
живања“.

Члан 8.

У члану 28. у ставу 1. из речи „за-
коном“ брише се тачка и додају речи „и 
одлуком о буџету.“.

У ставу 3. уместо речи „Председ-
ника општине“ стављају се речи „на-
длежни извршни орган локалне власти“.

Члан 9.

Члан 29. се брише.

Члан 10.

У члану 33. у ставу 1. број „42“ за-
мењује се бројем „41“.

Члан 11.

У члану 38. став 1. тачка 5. мења 
се и гласи:

„5) доноси просторни план општи-
не и урбанистичке планове и уређује ко-
ришћење грађевинског земљишта,“

Иза  тачке 21. додају се нове тачке 
које гласе:

„22) одлучује о прибављању не-
покретности у јавну својину општине,

 23) одлучује о прибављању, ко-
ришћењу, управљању и располагању не-
покретним стварима у јавној својини које 
користе органи и организације општине,

 24) одлучује о отуђењу непокрет-
ности у јавној својини општине укљу-
чујући и размену,

 25) одлучује о преносу права јав-
не својине на непокретности, на другог 
носиоца права јавне својине укључујући 
и размену,
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26) одлучује о улагању у капитал 
јавног предузећа и друштва капитала, 
чији је оснивач општина,

27) одлучује о заснивању хипоте-
ке на непокретностима у јавној својини,

28) одлучује о преносу права ко-
ришћења на стварима у јавној својини 
месним заједницама, установама, аген-
цијама и другим организацијама чији је 
оснивач општина,

29) даје предходну сагласност 
месним заједницама, установама, јав-
ним агенцијама и другим организација-
ма, који су носиоци права коришћења на 
стварима у јавној својини општине, за 
давање у закуп истих,

30) одлучује о отуђењу непокрет-
ности из јавне својине на којима месне 
заједнице, установе, јавне агенције и дру-
ге организације имају право коришћења, 
независно од воље носиоца права ко-
ришћења на тој непокретности,

31) одлучује о одузимању не-
покретности у јавној својини општине, 
на којима право коришћења имају месне 
заједнице, установе и јавне агенције, а 
које нису у функцији остваривања делат-
ности носиоца права коришћења на тој 
ствари, као и ако се ствари користе су-
протно закону, другом пропису или при-
роди и намени непокретности, а у другим 
случајевима под условом да се носиоцу 
права коришћења обезбеди коришћење 
друге одговарајуће непокретности,

32) одлучује о давању на ко-
ришћење непокретности која општина 
стекне наслеђем, поклоном или једно-
страном изјавом воље, или на други за-
коном одређен начин,

33) одлучује о давању сагласности 
јавним предузећима и друштвима капи-
тала чији је оснивач општина, а који су 
носиоци права коришћења на непокрет-

ностима, за упис права својине на тим 
непокретностима,

34) одлучује о давању на ко-
ришћење комуналне мреже,

35) у остваривању своје улоге у 
систему заштите и спасавања станов-
ништва, материјалних и културних до-
бара на територији општине, у складу 
са одредбама Закона о ванредним ситу-
ацијама обавља послове у складу са по-
себном одлуком Скупштине општине,

36) одлучује о поверавању и начи-
ну обављања комуналних делатности,

37) одлучује о обављању одређе-
них послова од стране месних заједница 
у вези са обезбеђивањем услова за оба-
вљање комуналних делатности,

38) одлучује о прихватању спора-
зума о заједничком обављању комунал-
них делатности са две или више општи-
на,

39) одлучује о сарадњи и удружи-
вању са градовима и општинама, удру-
жењима и невладиним организацијама,

40) подноси иницијативу за покре-
тање поступка оснивања, укидања или 
промене територије општине,

41) образује комисију за имено-
вање директора јавних предузећа чији је 
оснивач,

42) поставља и разрешава 
Општинског јавног правобраниоца,“

Досадашња тачка 22. се брише,  а  
тачка  23. постаје тачка 43.

Члан 12.

У члану 39. у ставу 3. тачка 4. 
мења се и гласи:

"4) Доноси просторни и урбанис-
тичке планове.“
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Члан 13.

У члану 59. став 1. иза тачке 6. до-
дају се нове тачке које гласе:

„7) закључује уговоре о приба-
вљању и располагању непокретностима 
у јавној својини, по предходно приба-
вљеном мишљењу општинског јавног 
правобранилаштва,

8) одлучује и закључује уговор о 
прибављању и располагању превозних 
средстава  и опреме веће вредности за 
потребе органа и организација,

9) одлучује о залагању покретних 
ствари,

10) одлучује о давању у закуп, од-
носно на коришћење комерцијалних не-
покретности и за исте закључује уговоре,

11) закључује уговоре са јавним 
предузећима, односно друштвима капи-
тала, која обављају делатност од општег 
интереса, о коришћењу ствари у јавној 
својини која им нису уложена у капи-
тал, као и уговоре  са друштвима капи-
тала и јавним предузећима која не оба-
вљају делатност од општег интереса, о 
коришћењу непокретности које им нису 
уложене у капитал, а које су неопходне 
за обављање делатности ради које су ос-
новани,

12) закључује уговор о регулисању 
међусобних права и обавеза насталих по 
основу конверзије права коришћења у 
право својине уз накнаду или овлашћује 
друго лице за закључење тог уговора,

13) у ванредним ситуацијама оба-
вља послове утврђене законом и посеб-
ном одлуком Скупштине општине,“

Тачка 7. се брише, а тачке 8. и 9. 
постају тачке 14. и 15.

Члан 14.

У члану 66. став 1. после тачке 10. 
додају се нове тачке које гласе:

„11) предлаже акт о прибављању, 
коришћењу, управљању и располагању 
стварима у јавној својини о којима одлу-
чује Скупштина,

12) даје сагласност за извођење ра-
дова који имају карактер инвестиционог 
одржавања на закупљеној непокретнос-
ти и врши признавање трошкова инвес-
тиционог одржавања у складу са зако-
ном и уредбом,

13) одлучује о распореду служ-
бених зграда и пословних просторија у 
својини Општине,

14) даје сагласност на тарифу (од-
луку о ценама, тарифни систем и др) пре-
дузећа, установа и других организација 
којима је оснивач или већински власник 
Општина, односно којима је поверено 
вршење одређених послова од стране 
Општине,“ 

Досадашња тачка 11. постаје тачка 15.

Члан 15.

Иза члана 68. додаје се поднаслов 
који гласи:

„Престанак функција извршних 
органа“

Члан 16.

У члану 69. иза става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи:

„У случају подношења оставке, 
председнику Општине, заменику пред-
седника Општине, члану Општинског 
већа, престаје функција даном одржа-
вања седнице Скупштине општине на 
којој је поднео оставку, односно на првој 
наредној седници, ако је оставка поднета 
између две седнице. О поднетој оставци 
се не отвара расправа, нити се одлучује, 
већ се престанак функције по овом осно-
ву само констатује.“
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Члан 17.

У члану 71.  став 1. после тачке 6. 
додају се нове тачке које гласе:

„7) води евиденцију о стварима 
у јавној својини у складу са законом и 
доставља Дирекцији за имовину подат-
ке из евиденције непокретности у јавној 
својини које користе јавна предузећа, 
друштва капитала, зависна друштва ка-
питала, установе или друго правно лице 
чији је оснивач Општина,

8) подноси надлежном органу за 
упис права на непокретности, захтев 
за упис права јавне својине општине у 
складу са законом,

9) општинска управа у оквиру 
својих надлежности у систему заштите 
и спасавања обавља послове уређене по-
себном одлуком Скупштине општине,“

Досадашња тачка 7. постаје тачка 10.

Члан 18.

У осталом делу одредбе Статута 
остају непромењене.

Члан 19.

Овлашћује се Комисија за стату-
тарна питања, организацију и норма-
тивна акта Скупштине општине Бачка 
Паланка да утврди и сачини пречишћен 
текст Статута Општине Бачка Паланка.

Члан 20.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, а одред-
бе члана 10. ове Одлуке које се односе на 
измену броја одборника ће се примењи-
вати од спровођења наредних избора, у 
складу са законом. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-_________/2013.
Дана:__________ 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА   

П р е д с е д н и к 
Скупштине општине,

Мита Лачански

5

На основу члана  41. Статута 
Месне заједнице Силбаш и Записника 
о раду бирачких одбора на спровођењу 
гласања и утврђивању резултата гла-
сања  за избор чланова Савета Месне 
заједнице Силбаш, на изборима одржа-
ним  дана 16.12.2012.године, Комисија за 
спровођење Избора изабрана на  седни-
ци Савета Месне заједнице Силбаш дана 
05.11.2012.године у саставу: Денић Алек-
сандар- председник,  Тушјак Влатко, за-
меник председника, Крнач Јанко- члан, 
Газђик Јанко- заменик члана, Николић 
Небојша- члан, подноси 

И З В Е Ш Т А Ј
о спроведеним изборима за чланове 

Савета Месне заједнице Силбаш

1. Према Изводу из бирачког 
списка има 2.061 бирача

2. Да по списку има 600 бирача 
који су гласали 

3. Да има 16 НЕВАЖЕЋИХ гла-
сачких листића

4. Да има 584 ВАЖЕЋИХ гласач-
ких листића

5. Да је било  укупно 18 (осамна-
ест) кандидата пријављених за  
чланове Савета  Месне заједни-
це Силбаш,који су појединачно 
добили следећи број гласова
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1. Пејак Данило  298 гласова

2. Перишић Војислав  252 гласа

3. Хрњез Татјана  214 гласова

4. Хложан Паљо   270 гласова

5. Лаћарак Пера   254 гласа

6. Фабри Јанко   270 гласова

7. Перишић Радивој  266 гласова

8. Зељковић Милица  239  гласова

9. Томашевић Тања   106 гласова

10. Милетицки Мирослав 265 гласова

11. Бељичка Милослав 276 гласова

12. Пејак др Мирјана  332 гласа

13. Токмановић Марија 190 гласова

14. Миланов Марија  230 гласова

15. Томашевић Драган 152 гласа

16. Бугарски Љубомир 214 гласова

17. Бугарски Александар   
Минда    233 гласа

18. Пејак Александар Шаја 320 гласова

На основу утврђених резулта-
та гласања 11 (једанаест) кандидата са 
највећим бројем гласова су:

1. Пејак  др Мирјана 332 гласа

2. Пејак Александар Шаја 320 гласова

3. Пејак Данило  298 гласова

4. Бељичка Милослав 276 гласова

5.-6. Фабри Јанко  270 гласова

5.-6 Хложан Паљо  270 гласова

7. Перишић Радивој  266 гласова

8. Милетицки Мирослав 265 гласова

9. Лаћарак Пера  254 гласа

10. Перишић Војислав 252 гласа

10. Зељковић Милица 239  гласова

Који су изабрани за чланове Света 
Месне заједнице Силбаш.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИЛБАШ
Комисија за спровођење 
избора за чланове Савета 
Месне заједнице Силбаш
Број: 11/2013
Дана: 16.01.2013.год.
С И Л Б А Ш

Председник Комисије
за спровођење

избора за чланове
Савета Месне заједнице,
Александар Денић, с.р.

6

На основу члана 37. и члана 38. 
Статута Месне заједнице Деспотово и 
Записника о раду бирачког одбора на 
спровођењу гласања и утврђивању ре-
зултата гласања за избор чланова Савета 
Месне заједнице Деспотово, на избори-
ма одржаним  дана 23. 12. 2012.године , 
Комисија за спровођење Избора изабра-
на на петој седници Савета Месне зајед-
нице дана 08.11.2012.године у саставу: 
Вученов Зорица, председник комисије,  
Ајдук Данка, заменик председника, Дра-
ган Ракић, члан комисије, Црњак Тијана, 
заменик члана, Гњатић Јелисавета, члан 
комисије и Попин Марија, заменик члана 
комисије,  доноси:

И З В Е Ш Т А Ј
о спроведеним изборима за чланове 
Савета Месне заједнице Деспотово

1. Да има 1499 бирача према Из-
воду из бирачког списка

2. Да има 219 бирача који су гла-
сали по списку
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3. Да има 3 НЕВАЖЕЋИХ гласа-
чких листића

4. Да има 216 ВАЖЕЋИХ гласач-
ких листића

5. Да је било  укупно 11 (једа-
наест) кандидата за члано-
ве Савета Месне заједнице 
Деспотово,који су појединачно 
добили следећи број гласова

1. ГАЈИЋ ВЛАЈКО  70 гласова

2. ГАЈИЋ ПЕТАР  93 гласа

3. ГАЈИЋ СВЕТЛАНА 77 гласова

4. ИГИЋ ИВАНКА  76 гласова

5. КОСТИЋ ВИДОСАВА 75 гласова

6. МИРКОВИЋ ГОРАН 83 гласа

7. ПИСАРЕВ ПАНТЕЛИЈА 66 гласова

8. РАДОСАВЉЕВ СТЕВАН 73 гласа

9. СТОЈШИЋ МИЛЕНА 58 гласова

10. ХАКСАЛИЋ АИДА 61 глас

11. ЦРЊАК НИКИЦА 85 гласова

Свих 11 чланова који су се канди-
довали су ИЗАБРАНИ.

Материјални трошкови и дневни-
це чланова Комисије за спровођење Из-
бора за чланове Савета Месне заједнице 
Деспотово су требовани од Општине Ба-
чка Паланка.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. Вученов Зорица, председник

2. Ајдук Данка, заменик председника

3. Ракић Драган, члан комисије

4. Црњак Тијана,заменик члана

5. Гњатић Јелисавета, члан комисије

6. Попин Марија, заменик члана

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДЕСПОТОВО“
ДЕСПОТОВО
Број: 56-2012
Дана: 23.12.2012.год.
Д Е С П О Т О В О



14 страна - Број 2/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       1. фебруар 2013. године



1. фебруар 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 2/2013 - страна 15  



16 страна - Број 2/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       1. фебруар 2013. године

Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, текући 
рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

С А Д Р Ж А Ј
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