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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 8. се-
дници, одржаној дана 01. марта 2013. го-
дине, 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, МИХАЈЛОВ ГЛИШИ из Ба-
чке Паланке, са Изборне листе "ИВИ-
ЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 
(ПУПС) – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДПС)", пре истека 
времена на које је изабран, због подноше-
ња  усмене оставке на мандат одборника, 
дана 1. марта  2013. године, на 8. 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 Михајлов Глишу, који је дана 1. марта 
2013. године, на  8. 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 -119-8/2013
01. март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 11. и члана 32. 
став 1. тачка 1. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/2007) и члана 38. став 
1. тачка 1. и члана 109. Статута Oпштине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина Општине Бачка Паланка, је 
на својој 8. седници одржаној 01. мартa 
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 гла-
си:

„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:

„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, 
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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.

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

Средства буџета Општине користе 
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“ 
замењује 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,

 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, 
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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 којe 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.“

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-
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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 та-
чка 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.“

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.
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Члан 18.

У осталом делу одредбе Статута 
остају непромењене.

Члан 19.

Овлашћује се Комисија за 
статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине општине 
Бачка Паланка да утврди и сачини 
пречишћен текст Статута Општине Бачка 
Паланка.

Члан 20.

Ова Oдлука 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-010-2 /2013
01. март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

29

     На основу члана192. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике 
Србије „ број 24/2011 и 99/2011), члана 2. 
Одлуке о приступању изменама и допу-
нама Стратегије развоја спорта у Опш-
тини Бачка Паланка за период 2010-2014 
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка„ број 40/2012) и члана 38.  та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(“Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-

на општине Бачка Паланка  на својој 8. 
седници одржаној дана 01. марта 2013. 
године, донела је 

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Oдлуке 
о усвајању Стратегије развоја 

спорта у Општини Бачка Паланка
за период 2010 – 2014. годину

Члан 1.

У Одлуци о усвајању Стратегије 
развоја спорта у Општини Бачка Палан-
ка за период 2010-2014. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
12/2010), у члану 1. у глави 1. додаје се 
став 7. који гласи:

„ Сви спортски радници као и они 
који одлучују о спорту, треба да буду 
упознати са законском регулативом која 
регулише питање спорта.

Стратегија подразумева да сви 
субјекти у спорту треба да познају:

 - Устав Републике Србије 

 - Закон о спорту

На основу горе наведеног, јасно 
је да су спорт и физичка култура препо-
знати у највишем законском акту државе 
Србије, у  Уставу.

У два члана Устава Републике Ср-
бије( члан 97. и члан 190.), спорт је пре-
познат као делатност од посебног инте-
реса за грађане Србије.

Нови Закон о спорту конкретно 
уређује област потреба и интереса грађа-
на у области спорта у јединицама локал-
не самоуправе. 

Потребе и интереси грађана за 
чије се остваривање обезбеђују средства 
у буџету јединица локалне самоуправе у 
сладу са законом јесу: 
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 - подстицање и стварање ус-
лова за унапређење спорта за 
све, односно бављење грађана 
спортом, посебно деце, омла-
дине, жена и особа са инвали-
дитетом; 

 - изградња, одржавање и опре-
мање спортских објеката на 
територији јединице локалне 
самоупаве, а посебно јавних 
спортских терена у стамбеним 
насељима или у њиховој бли-
зини и школских спортских 
објеката, набавка спортске оп-
реме и реквизита; 

 - организација спортских 
такмичења посебног значаја за 
јединицу локалне смаоуправе; 

 - спорски развој талентованих 
спортиста и унапређење ква-
литета стручног рада са њима; 

 - учешће спортских организа-
ција са територије локалне 
самоуправе у европским клуб-
ским такмичењима; 

 - предшколски и школски 
спорт (рад школских секција 
и друштава, општинска, град-
ска и међуопштинска школска 
спортска такмичења идр. )

 - делатност организација у об-
ласти спорта чији је оснивач 
или члан јединица локалне са-
моуправе, 

 - активности спортских органи-
зација, спортских друштава, 
удружења, гранских и терито-
ријалних  Спортских савеза на 
територији јединице локалне 
самоуправе, у зависности од 
тога да ли је спортска грана 
значајна за јединицу локалне 
самоуправе, која је категорија 
спортске гране, колико спор-
тиста окупља, у којој мери се 

унапређује спортски рад, у ком 
рангу такмичења спортска ор-
ганизација учествује и у којој 
мери се повећава обухват ба-
вљања грађана спортом; 

 - унапређење заштите здравља 
спортиста и обезбеђивање 
адекватног спортско – здрав-
ственог образовања спортиста, 
посебно младих; 

 - стипендирање за спортско уса-
вршавање категорисаних спор-
тиста, посебно перспективних 
спортиста; 

 - спречавање негативних појава 
у спорту;

 - рационално и наменско ко-
ришћење спортских сала и 
спортских објеката у држав-
ној својини чији је корисник 
јединица локалне самоуправе, 
кроз одобравање њиховог ко-
ришћења за спортске актив-
ности и доделу термина за тре-
нирање учесницима у систему 
спорта; 

 - награде и признања за по-
стигнуте спортске резултате и 
допринос развоју спорта. 

Сем наведених закона, сва питања 
спорта регулишу се и подзаконским ак-
тима, уредбама, правилницима, одлука-
ма и законима који су у посредној вези са 
спортом. Од тога су најзначајнији: 

 - Закон о спречавању допин-
га у спорту („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 
101/05),

 - Закон о спречавању насиља 
и недоличног понашања  
на спортским приредбама 
(„Службени гласник Републи-
ке Србије“ број 67/03, 101/05 и 
90/07),
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 - Правилник о одобравању и фи-
нансирању програма којима 
се остварује општи интерес у 
области спорта( „Службени 
лист Републике Србије“ број 
49/2012).

Члан 2.

У члану 1. у глави  2. поглавље 2.2 
став 2.  мења се и гласи: 

 „Спортски савез општине као 
асоцијација клубова аматерског спор-
та у Општини Бачка Паланка, у који су 
на принципу добровољности учлањени 
клубови и организације из више спорт-
ских грана, вршио је, у протеклим пе-
риодима, континуирани увид у стање и 
проблеме са којима се ове организације 
у свом раду сусрећу. Треба напоменути 
да све спортске организације нису чла-
нице Спортског савеза Општине, што не 
значи да Савез у свом раду не сагледава 
и проблеме ових организација у скло-
пу праћења целокупне проблематике 
спорта (физичке киултуре) у Општини. 
Стратегијским правцима развоја физич-
ке културе за перид 2003. – 2006. годи-
на, коју је усвојила Скупштина општине 
Бачка Паланка (у новембру 2003. годи-
не) на основу „стратегијске оријентације 
дугорочног развоја физичке културе у 
Општини Бачка Паланка (2001 – 2011)“ 
и „Пројекта реализације програмске ак-
тивности у области физичке културе у 
Општини Бачка Паланка за период 2004-
2006. године, дефинисане су обавезе и 
задаци појединачних субјеката у овој об-
ласти. Спортски савез Општине је овим 
пројектом (Одлуком) прецизирао своје 
место као основни носилац развојне по-
литике и праћења достигнућа у овој об-
ласти, односно као организација  којој су 
непосредно поверени послови у реали-
зацији „програма у физичкој култури“. 
На овај начин је буџетско финансирање 
дела области које се односи на програме 

у спорту до сада било у директној ин-
геренцији Спортског савеза Општине.  
У складу са новим Законом о спорту, а 
у складу са чланом 137. и 138. помену-
тог закона утврђени су задаци локалне 
самоуправе. Дакле локална самоуправа 
преко својих органа уређује ближе усло-
ве, критеријуме и начин и поступак до-
деле средстава из буџета локалне само-
управе, односно одобрење програма за 
задовољење потреба грађана у области 
спорта на територији јединице локалне 
самоуправе и начин јавног објављивања 
података о предложеним програмима за 
финансирање, одобреним програмима, 
реализацији одобрених програма.“

Члан 3.

У члану 1. глава 2. поглавље 2.2 
тачка 2.2.1 у ставу 3. реч „три“ замењује 
се са речју „пет“, иза речи „Челарево“ 
брише се заграда и  додају се речи „Сил-
баш и Обровац“  и бришу се речи „ Тре-
нутно су у изградњи још три затворена 
спортска објекта при основним школама 
у селима наше општине“.

Став 5., 6., 7. и 8. мења се и гласи:

„Финансирање спорта у општини 
мора бити потпуно усклађено са Законом 
о спорту, интересима најширих слојева 
становништва по јасним критеријуми-
ма и правилима са којима ће сви бити 
упознати.Средства из буџета општине ће 
се распоређивати у складу са Правилни-
ком о одобравању и финансирању про-
грама којима се остварује општи инте-
рес у области спорта, а на основу решења 
Одељења за друштвене делатности, уз 
сагласност Председника општине.Основ-
на поља финансирања на нивоу Општи-
не Бачка Паланка су подељена у седам 
група:

1. Спортски савез Општине Ба-
чка Паланка-обухвата трошко-
ве функционисања Спортског 
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савеза Општине Бачка Палан-
ка (зарада за једног запосле-
ног у висини просечне зараде 
у Републици Србији и сталне 
трошкове рада Савеза) 

2. Спортски објекти-обухвата 
сталне трошкове спортских 
објеката

3. Спортски клубови-обухвата 
дотацију спортским клубови-
ма по категоризацији спорт-
ских клубова Општине Бачка 
Паланка и суфинансирање 
спортских манифестација.

4. Врхунски спортиста-обухва-
та трошкове спортисте који је 
рангиран националном кате-
горизацијом, од интереса за 
Општину Бачку Паланку

5. Спортска стипендија-обухвата 
трошкове такмичара аматера 
и члана спортске организације 
који учествује на спортском 
такмичењу.

6. Школски спорт-обухвата 
трошкове организовања ван-
наставне спортске активности 
у области школског физичког 
васпитања у предшколском, 
основном и средњошколском 
узрасту, општинских, окруж-
них, међуокружних и репу-
бличких такмичења и трошко-
ве удружења педагога спорта и 
физичке културе

7. Спорт за све-обухвата трош-
кове спортских активности 
ради рекреације, радничког 
спорта, спортска удружења, 
унапређење здравља и соп-
ствених резултата, инвалида, 
за све сегменте популације и 
трошкове организације Спорта 
за све.

Члан 4.

У члану 1. глава 2 поглавље 2.2  
тачка  2.2.2. бришу се подтачке 2.2.2.1;  
2.2.2.2 и 2.2.2.3.

Члан 5.

У члану 1. глава 2 поглавље 2.2 
тачка 2.2.2 досадашња подтачка 2.2.2.4 
постаје подтачка 2.2.2.1, мења се и гласи:

„У складу са важећим закон-
ским прописима који регулишу овај вид 
друштвеног деловања, усвојене Страте-
гије развоја спорта у Републици Србији 
за период 2009. до 2013.годину, Страте-
гијских праваца развоја спорта у Опш-
тини Бачка Паланка и Стратегије развоја 
Општине Бачка Паланка 2010. - 2014. 
године, а имајући у виду интересе спор-
та у целини, Скупштина општине Ба-
чка Паланка утврђује своју ВИЗИЈУ и 
МИСИЈУ у области спорта на подручју 
Општине Бачка Паланка која се огледа у 
следећем:

1. ВИЗИЈА:

Локална самоуправа кроз своје 
органе као развојну визију поставља „да 
Општина Бачка Паланка буде средина 
где је: 

 - спорт доступан свакоме, без 
обзира на пол, узраст, старост, 
националну и верску припад-
ност, политичку опредеље-
ност, односно ниво психофи-
зичких способности; 

 - спорт чинилац развоја локалне 
заједнице; 

 - средина која негује спортске 
таленте;

 - посебна брига усмерена на раз-
вој и одржавање спортске ин-
фраструктуре; 
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 - могуће реализовати врхунска 
спортска достигнућа.

2. МИСИЈА:

На основу визије локалне самоу-
праве произилази МИСИЈА која гласи:

„Спорт и спортске активности 
у свим насељеним местима Општине 
Бачка Паланка, као и у граду Бачка Па-
ланка, кроз све појавне облике спорта 
обезбеђује физичку, менталну и социјал-
ну добробит грађана Општине Бачка 
Паланка, као интегралног дела Ауто-
номне Покрајине Војводине и Републике 
Србије.“

Ради реализације основне идеје 
мисије, утврђују се правци за њено 
остварење кроз:

 - стварање услова (пре свега 
материјалних и кадровских 
за веће укључивање деце и 
омладине у спортски покрет 
у циљу омасовљања органи-
зација (клубова и удружења), 
као и афирмација, развој и 
унапређење концепта „спорт 
за све“ (школска, спортска, 
спортско-рекреативна такм-
чења, организовани облици 
спортске рекреације по моде-
лима, масовни облици веж-
бања грађана итд.);

 - унапређење стручно-педа-
гошког рада у организацијама 
спорта; 

 - стварање услова за афирма-
цију најталентованијих мла-
дих спортиста из Општине Ба-
чка Паланка и њихово перма-
нентно спортско и образовно 
усавршавање путем средстава 
фзичке културе; 

 - васпитни рад са најширом 
популацијом деце основнош-

колског узраста ради њиховог 
постицања за укључивање у 
спортске активности, те тиме 
позитиван утицај на њихов 
хармоничан раст и развој, као 
и превенција од све рашире-
нијих болести зависности. 

3. На основу утврђене мисије ло-
кална самоуправа као носилац развојне 
политике спорта у Општини, дефини-
саће своју основну ФИЛОЗОФИЈУ која 
се базира на следећим стратешким опре-
дељењима:

 - развој сопственог спортског 
потенцијала у Општини Бачка 
Паланка кроз најшири обухват 
деце основношколског узраста 
у спортске активности, према 
индивидуалним афинитетима 
и склоностима; 

 - доступност спортских актив-
ности свим грађанима Општи-
не Бачка Паланка без обзира 
на узраст, пол, здравствено 
стање, националну, верску и 
конфесионалну припадност, 
према концепту „спорт за све“;

 - сарадња са свим нивоима ло-
калне заједнице, укључујући 
привредне субјекте ради 
постизања заједничког циља 
– стварање здраве омладине 
и васпитавање нације у духу 
хуманистичких вредности 
која у себи садржи спорт као 
друштвена појава, посебно 
њен део који је обухваћен кроз 
спорт младих; 

 - заједничко деловање и реали-
зација школског спорта са ос-
новним и средњим школама у 
Општини Бачка Паланка;

 - стратешко повезивање најус-
пешнијих спортских органи-
зација – чланица савеза у поје-
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диним  спортским гранама са 
истакнутим и афирминисаним 
спортским клубовима у ве-
ликим градским центрима, у 
циљу даљег спортског усавр-
шавања и афирмације најта-
лентованијих и најуспешнијих 
младих спортиста из Бачке Па-
ланке. 

4. На основу постављене Визије и 
Мисије развоја спорта у Општини Бачка 
Паланка, као и на темељним одредни-
цама стратешких циљева националне 
Стратегије развоја спорта у Републици 
Србији за период 2009. до 2013. годи-
ну и Стратегије развоја Општине Бачка 
Паланка 2010. до 2014. година, утврђују 
се СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ  спорта у 
Општини Бачка Паланка.

Развој спорта у Општини Бачка 
Паланка, који се заснива на перманент-
ној бризи о деци и омладини, као и свим 
социо-узрасним категоријама станов-
ништва, остварује се поред осталог, кроз 
стварање и развијање услова за учешће 
у спорту на нивоу школе и локалне ор-
ганизације, кроз систем „спорт за све“, 
јачање и афирмацију такмичарског и вр-
хунског непрофесионалног спорта, раз-
вој спортске инфраструктуре као и де-
мократизацију и деполитизацију спорта. 
Овако постављени дугорочни циљ може 
се остварити кроз активности свих субје-
ката локалне заједнице кроз: 

 - егзистенцију система спорта 
у складу са начелима Страте-
гије развоја спорта у Републи-
ци Србији до 2013. године, уз 
поштовање принципа Европ-
ске спортске повеље, прин-
ципа Спорта за све, Кодекса 
спортске етике и других доку-
мената Савета Европе којима 
се дефинишу односи у спорт-
ској делатности;

 - деполитизацију спорта;

 - развој и унапређење спорта 
младих, кроз афирмацију фи-
зичког вежбања деце у предш-
колским и школским установа-
ма, јачање школског спорта;

 - развој и унапређење „спорта 
за све“ као покрета који има 
значајан утицај на очување и 
унапређење здравља грађана 
Општине кроз стварање усло-
ва за омасовљење рекреати-
вног вежбања; 

 - унапређење стручног рада у 
спорту;

 - унапређење здравствене заш-
тите свих учесника у спорту;

 - системско планирање из-
градње и одржавања спорт-
ских објеката, уз примену 
правних механизама за очу-
вање намене постојећих спорт-
ских објеката; 

 - успостављање транспаретног 
система финансирања спорта 
из јавних и приватних изво-
ра, уз адекватну контролу ко-
ришћења додељених средстава. 

Члан 6.

У члану 1. глава 2 поглавље 2.2 та-
чка 2.2.3. брише се став 1. и Табеле 3, 4, 
5, 6, 7, 8 и 9.

Члан 7.

У члану 1. глава 3 , став 6, алинеја 
1 иза речи “експертско” брише се  „-„  и 
реч „нестраначко“.

У алинеји 2 уместо речи „основни 
“ стављају се речи „један од“ и бришу се 
речи „ Такође, Савез би требао преузети 
и бригу о функционисању и управљању 
капиталним спортским објектима као 
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фундаменталним фактором спортске ин-
фраструктуре.“

Члан 8.

У члану 1. Глава 4 се мења и гласи:

„ Активности на изради Акционог 
плана спроводиће Комисија за координи-
рање активности у вези спровођења Стра-
тегије развоја спорта у Општини Бачка 
Паланка за период 2010-2014 годину име-
нована од стране председника Општи-
не Бачка Паланка.Финансирање израде 
Акционог плана вршиће се из средстава 
буџета Општине Бачка Паланка“.

Члан 9.

У члану 1. брише се Прилог 1 и 
Прилог 2.

Члан 10.

У осталом делу одредбе Одлуке 
о усвајању Стратегије развоја спорта у 
Општини Бачка Паланка за период 2010-
2014 годину остају непромењене.

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА  ПАЛАНКА
Број: II-66-1/2013
01.март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

П р е д с е д н и к 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

30

На основу члана 92. став 4. За-
кона о буџетском систему ("Службе-
ни гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 
101/2010,101/2011 и 93/2012), и члана 
38. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 8. 
седници, одржаној дана 01. марта  2013. 
године, доноси 

О Д Л У К У
о обављању екстерне равизије 

завршног рачуна  буџета Општине 
Бачка Паланка за 2012. годину

Члан 1. 

За вршење екстерне ревизије за-
вршног рачуна буџета Општине Бачка 
Паланка за 2012. годину, ангажоваће 
се лице које испуњава услове за оба-
вљање послова ревизије, финансијских 
извештаја, прописане законом којим се 
уређује рачуноводство и ревизија. 

Члан 2. 

Избор и ангажовање лица из  чла-
на 1. ове Одлуке, извршиће се у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

Члан 3. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-400-4/2013 
01. март  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 11. Закона о ус-
ловном отпису камата и мировању порес-
ког дуга ("Службени гласник Републике 
Србије", бр.119/2012), члана 60. а у вези 
са чланом 6. Закона о финансирању ло-
калне самоуправе ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 62/2006, 47/2011 и 
93/2012) и члана 38. став 1. тачка 6. Стату-38. став 1. тачка 6. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", бр.17/2008 
и 2/2010), Скупштина општине Бачка Па-, Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 8. седници, одржаној  01. 
марта  2013. године, донела је 

О Д Л У К У
о условном отпису камата и 

мировању пореског дуга

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услов-
ни отпис камата и мировање обавезе 
плаћања неплаћених  изворних  прихо-
да доспелих за плаћање закључно са 31. 
октобром 2012. године, услови и обим 
отписа обрачунате, а неплаћене камате 
на обавезе доспеле за плаћање закључ-
но са 31. октобром 2012. године по осно-
ву одређених локалних јавних прихода, 
као и отпис камате у другим случајевима 
прописаним овом  одлуком  за обавезе 
доспеле за плаћање закључно са 31. окто-
бром 2012. године. 

Члан 2.

Изрази који се користе у овој од-
луци  имају следеће значење: 

1. Порески обвезник је физич-
ко лице, предузетник, односно 
правно лице, које на дан 31. 
октобра 2012. године има дос-
пеле, а неплаћене обавезе по 

основу изворних  јавних при-
хода; 

2. Локални јавни приходи су 
јавни приходи које утврђују, 
наплаћују и контролишу једи-
нице локалне самоуправе на 
основу закона, односно одлука 
њихових скупштина, и то: 

 - порез на земљиште,

 - порез на имовину,

 - локалне комуналне таксе,

 - накнада за коришћење 
грађевинског земљишта,

 - посебна накнада за заштиту 
и унапређење животне сре-
дине,

 - самодопринос,

 - порез на акције на име и 
уделе.

3. Главни порески дуг је дуг по 
основу обавеза доспелих за 
плаћање закључно са 31. ок-
тобром 2012. године, а који је 
евидентиран у пореском рачу-
новодству  надлежне службе 
јединице локалне самоуправе, 
на дан 31. октобра 2012. годи-
не;  

4. Камата је износ обрачунате 
камате на главни порески дуг; 

5. Текуће обавезе су обавезе по 
основу свих локалних јавних 
прихода које периодично дос-
певају за плаћања у смислу по-
реских прописа и градских од-
лука  почев од 1. јануара 2013. 
године; 

6. Велики порески обвезник је 
правно лице које је, према про-
писима који уређују рачуно-
водство и ревизију, разврстано 
као велико правно лице; 
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7. Мали порески обвезник је 
физичко лице, предузетник, 
односно правно лице које није 
велики порески обвезник у 
складу са тачком 6) овог члана. 

8. Надлежни орган је Служба за 
утврђивање и наплату јавних 
прихода, код које се порески 
обвезник задужује обавеза-
ма по основу локалних јавних  
прихода. 

Члан 3.

Главни порески дуг који није из-
мирен до дана ступања на снагу ове од-
луке, мирује од 1. јануара 2013. године, 
на начин и по поступку прописаним 
овом одлуком. 

Малом пореском обвезнику глав-
ни порески дуг мирује до 31. децембра 
2014. године. 

Великом пореском обвезнику 
главни порески дуг мирује до 31. децем-
бра 2013. године. 

Порески обвезник коме је одло-
жено плаћање пореског дуга, односно за 
чију наплату је покренут поступак при-
нудне наплате, остварује право на ми-
ровање главног пореског дуга у смислу 
става 1. до 3. овог члана. 

Надлежни орган, по службеној 
дужности, утврђује мировање главног 
пореског дуга у случају из става 1. до 3. 
овог члана, као и у случају када је, ради 
принудне наплате пореског дуга, уста-
новљена забрана располагања новчаним 
средствима на текућем рачуну. 

Изузетно, право на мировање гла-
вног пореског дуга за чију наплату је 
покренут поступак принудне наплате, 
осим у случају када је ради принудне 
наплате пореског дуга установљена за-
брана располагања новчаним средстви-
ма на текућем рачуну, односно за који је 

одобрено одлагање плаћања дуга, оства-
рује се на основу захтева који порески 
обвезник, у писаној форми, подноси на-
длежном органу. 

Члан 4.

За време мировања главног порес-
ког дуга до његове отплате у целости, не 
тече камата. 

За време мировања, главни порес-
ки дуг се валоризује индексом потро-
шачких цена, почев од 1. новембра 2012. 
године до отплате дуга у целости.

Члан 5.

Порески обвезник стиче право 
на мировање главног пореског дуга ако 
обавезе доспеле за плаћање, почев од 1. 
новембра 2012. године до 31. децембра 
2012. године, плати најкасније до 31. ја-
нуара 2013. године. 

Порески обвезник којем је утврђе-
но право на мировање пореског дуга, ду-
жан је да од 1. јануара 2013. године ре-
довно плаћа текуће обавезе.

Члан 6.

Пореском обвезнику који изврши 
уплату главог пореског дуга у целости, 
извршиће се отпис камате.

Малом пореском обвезнику који 
редовно плаћа текуће обавезе, отписаће 
се 50% камате по истеку 2013. године, а 
преостала камата по истеку 2014. године. 

Великом пореском обвезнику који 
редовно плаћа текуће обавезе отписаће 
се 50% камате по истеку првог полуго-
дишта 2013. године, а преостала камата 
по истеку другог полугодишта 2013. го-
дине.

Отпис камате, као и обавезе из 
става 1, 2. и 3. овог члана, врши надлеж-
ни орган по службеној дужности.
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Пореском обвезнику који је на дан 
31. октобра 2012. године као неизмире-
ну обавезу имао само камату, а који до 
31. јануара 2013. године измири пореске 
обавезе за новембар и децембар 2012. го-
дине, надлежни орган по службеној дуж-
ности отписује камату. 

Члан 7.

Пореском обвезнику који, у пе-
риоду мировања главног пореског дуга, 
престане да редовно измирује текуће 
обавезе, главни порески дуг увећава 
се за припадајућу камату обрачунату у 
складу са прописом који уређује порес-
ки поступак и пореску администрацију, 
на први дан месеца који следи месецу у 
којем није измирио своју текућу обавезу. 

Над пореским обвезником који, у 
периоду плаћања главног пореског дуга 
на рате, не измири текућу обавезу или 
рату, надлежни орган одмах спроводи 
поступак принудне наплате сходно про-
пису који уређује порески поступак и по-
реску администрацију. 

Члан 8.

 Порески обвезници из члана 6., 
става 2. и 3. ове одлуке стичу право на 
плаћање главног пореског дуга на 24 ме-
сечне рате, без средстава обезбеђења, и 
то:

 - мали порески обвезник, почев 
од 1. јануара 2015. године;

 - велики порески обвезник, по-
чев од 1. јануара 2014. године.

За време плаћања главног порес-
ког дуга на рате порески обвезник је ду-
жан да редовно плаћа текуће обавезе.

Члан 9.

Ако се главни порески дуг измири 
до 31. децембра 2014. године, надлежни 
орган отписаће камату и:

 - пореском обвезнику који нема 
текуће обавезе;

 - пореском обвезнику чији је 
главни порески дуг настао по 
основу једнократне пореске 
обавезе; 

 - предузетнику који је брисан 
из прописаног регистра који се 
води код надлежног органа.

Пореском обвезнику који је на дан 
31. октобра 2012. године као неизмирену 
обавезу имао само камату, а који нема те-
куће обавезе, надлежни орган по служ-
беној дужности отписује камату. 

Члан 10.

У периоду од 1. новембра 2012. го-
дине до краја периода мировања главног 
пореског дуга, прекида се застарелост 
права на наплату пореског дуга, а пери-
од за који је утврђено мировање пореског 
дуга не урачунава се у рок застарелости.

За период мировања главног по-
реског дуга продужава се рок апсолутне 
застарелости тог дуга.

Члан 11.

На дан ступања на снагу ове од-
луке, надлежни орган прекида поступке 
принудне наплате.

Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-43-8/2013 
01. март  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 38. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка” број 
17/2008 и 2/2010), члана 41. Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапос-
лености ("Службени гласник Републике 
Србије“ број 36/2009) и закључка Савета 
за запошљавање Општине Бачка Палан-
ка, Скупштина општине Бачка Паланка 
на својој 8. седници, одржаној 01. марта 
2013. године, донела је 

АКЦИОНИ ПЛАН
 запошљавања Општине Бачка 

Паланка за 2013. годину

Члан 1. 

Акционим планом запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2013.год /у 
даљем тексту Акциони план/ утврђују 
се приоритети и мере за унапређење за-
послености и смањење незапослених на 
територији Општине Бачка Паланка.

Правни основ за доношење Акци-
оног плана је одредба 41. став 1. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, којом је утврђено да на-
длежни орган локалне самоуправе може 
по прибављеном мишљењу Локалног са-
вета за запошљавање усвојити Локални 
акциони план запошљавања.

Чланом 60. истог Закона утврђена 
је могућност да локална самоуправа која 
у оквиру свог локалног акционог плана 
запошљавања обезбеђује више од поло-
вине средстава потребних за финанси-
рање одређеног програма, или за мере 
активне политике запошљавања може 
поднети захтев надлежном Министар-
ству, за учешће у финансирању пред-
виђених програма и мера. 

Услов за одобрење суфинанси-
рања програма или мера активне поли-
тике запошљавања је да локална само-
управа формира Локални савет за запо-
шљавањe, донесе Локални ациони план 
запошљавања, којим је обезбеђено више 
од половине потребних средстава за фи-
нансирање одређеног програма или мере, 
и усклађење програма и мере са приори-
тетима и циљевима локалног економског 
развоја и локалног тржишта рада.

Акциони план садржи све елемен-
те предвиђене чланом 39. Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапос-
лености: 

 - макроекономски оквир за ства-
рање и примену политике за-
пошљавања,

 - стање и токове на тржишту 
рада за наредну годину,

 - циљеве и приоритете полити-
ке запошљавања,

 - програме и мере активне поли-
тике запошљавања са одговор-
ностима за њихово провођење 
и потребним средствима,

 - финансијски оквир за полити-
ку запошљавања и изворе фи-
нансирања,

 - носиоце послова реализације 
акционог плана,

 - категорије теже запошљивих 
лица који имају приоритет у 
укључивању у  мере активне 
политике запошљавања,

 - индикаторе успешности реа-
лизације програма и мера,

 - друге елементе.

Акционим планом се утврђују 
проиоритети активне политике запо-
шљавања за 2013. годину :

 - Установљавање мера за 
смањање незапослености,
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 - Подстицање запошљавања теже запошљивих група незапослених лица млађих 
од 30 година и старијих од 50 година

 - Незапослена лица, корисници помоћи Центра за социјални рад.

 - Унапређење социјалног дијалога на територији Општине Бачка Паланка.

Успешно остваривање Акционог плана и предвиђених приоритета и мера, под-
разумева активно учешће  и сарадњу свих институција и социјалних партнера. У изради 
Акционог плана учествовали су:

 - Општина Бачка Паланка – Одељење за привреду

 - Национална служба за запошљавање - Служба Бачка Паланка

 - Савез самосталних синдиката Општине  Бачка Паланка

 - Опште удружење предузетника Бачка Паланка

 - Омладински клуб Општине Бачка Паланка

 - Центар за социјални рад

 - Удружење Рома ''Чараин''.

I  КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ

Опис локалне економске ситуације изложиће се кроз анализу кључних области 
привреде наше Општине, а које су образложене у СТРАТЕГИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗ-
ВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ОД 2010. ДО 2014. ГОДИНЕ.

У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано 2.075 привредних субјеката, 
од чега је предузетничких фирми 1.424, а предузећа 651. У односу на предходну годину 
постоји негативан тренд регистрованих привредних субјеката.

Број привредних друштава 2009 2010 2011 2012
1 Активних 748 729 667 651
2 Новооснованих 47 37 40 28
3 Брисаних-угашених 17 57 98 38

Број предузетника 2009 2010 2011 2012
1 Активних 1424 1417 1450 1424
2 Новооснованих 286 204 233 149
3 Брисаних-угашених 219 211 203 176

Просечна бруто зарада за октобар 2012. године у Општини Бачка Паланка износи 
62.262,00 динара, а зарада без пореза и доприноса износи 44.767,00 динара.

II СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Општина Бачка Паланка је површине 575 км2и броји 55.528 становника.

Национална структура је следећа:

Срби 78%, Словаци, Мађари, Немци, Роми и остали.
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Изражена миграција младих ка већим центрима.

Организациона јединица Националне службе за запошљавање, Служба Бачка Па-
ланка је јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у на-
шој Општини. Особље службе је оспособљено за нове моделе рада што подразумева 
добијање додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. Већина запослених 
поседује високу и вишу стручну спрему.

На евиденцији незапослених у периоду од 4 године налази се:

 - 2009. година- укупно -7613 лица ( од тога 4021 жена)

 - 2010. година(октобар )-7812 лица ( од тога 4143 жена)

 - 2011. година (децембар) -7925 лица ( од тога 4278 жена)

 - 2012. година (децембар) -7382 лица (од тога 3880 жена)

Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу:
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 2222 1137
II 451 192
III 1934 902
IV 1948 1117
V 29 14
VI 351 236

VII-1 441 279
VII-2 6 4

Преглед незапослених лица по полу и старости:
СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ

15-29 2069 1044
30-39 1851 1059
40-49 1784 1001
50-59 1501 771
60-65 177 5

Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење:
ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ

До 3 месеца 948 377
3-6 месеци 678 331
6-9 месеци 414 172
9-12 месеци 425 206
1-2 године 1385 703
2-3 године 968 498
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3-5 година 1106 655
5-8 година 611 368
8-10 година 325 198

Преко 10 година 522 371
  

Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, роми, ко-
рисници социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно 
лица старија од 60 година којих има 177.

Укупно корисника новчане накнаде на евиденцији Службе Бачка Паланка има 
1415 .

У Општини Бачка Паланка  је радно активно 21.500 људи. Тренутно је регистро-
вано 5.456 пољопривредних газдинстава.

У предузећима, установама и задругама по подацима из 2011 године запослено је 
12.112  лица, а по слободној процени значајан број лица ради у сивој зони.

На територији Општине Бачка Паланка послују метална, машинска, текстилна, 
грађевинска, пољопривредна, електро-инсталацијска, електро-метална, прехрамбена и 
хемијска индустрија.

Послодавци са територије Општине су исказали потребу за радницима који посе-
дују потребне додатне вештине:

 - практична знања у производним занимањима, што указује на неадекватност 
образовног система изражен кроз недостатак практичних знања која се стичу 
током формалног образовања,

 - основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код неза-
послених лица старијих од 35 година,

 - виши ниво знања страних језика, посебно енглеског,

 - поседовање сертификата као што су атест за завариваче, сертификат за овла-
шћене књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре, испит из безбедности и 
здравља на раду, испит за ношење ватреног оружја, као и поседовања знања и 
вештина у пружању занатских услуга.

Дефицитарна занимања су у области грађевинарства, услужних делатности (коно-
бари, кувари, месари), затим професори немачког језика,  дефектолози, олигофренолози, 
фармацеути и менаџери разних профила.

Суфицитарна занимања су правници, економисти, васпитачи,  професори, учи-
тељи, матуранти гимназије, економски техничари, пољопривредни техничари, дипл. 
инг. пољопривреде, текстилни и кожарски радници и трговци. 

Служба у оквиру свог програма рада је предложила обуке за стицање знања и 
вештина у занимању: месари, руковаоци грађевинских машина,виљушкаристи и обуку 
за вођење пословних књига.



6. март 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 6/2013 - страна 77  

III  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања 
на територије Општине Бачка Паланка 
за 2013. годину су:

 - Смањење ефеката економске 
кризе на постојећа радна места 
и подстицање формалне запос-
лености,

 - Успостављање стабилног и 
одрживог тренда раста запос-
лености,

 - Подршка помоћи незапосле-
ним лицима у активном тра-
жењу посла, 

 - Укључивање незапослених 
лица у програме додатног об-
разовања и обуке,

 - Подстицање запошљавања 
младих,

 - Подршка смањењу неформал-
ног рада,

 - Подстицај послодавцима да за-
пошљавају незапослена лица,

 - Унапређење социјалног дија-
лога и јачање улоге социјалних 
партнера,

 - Сарадња са образовним инсти-
туцијама у циљу усклађивања 
са потребама тржишта рада,

 - Подстицање теже запошљивих 
лица у запошљавању, 

 - Борба против дискримина-
ције посебно погођених група 
приликом запошљавања /ста-
рији од 50 година, самохраних 
мајки, Рома и осталих марги-
нализованих група/,

 - Отварање нових радних места 
и подстицање предузетништва 
и самозапошљавања.

IV МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА  
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
2013. ГОДИНУ

Мере активне политике запошља-
вања реализује Општина Бачка Палан-
ка и локални Савет запошљавања у са-
радњи са НСЗ Служба Бачка Паланка.

У складу са Акционим планом за 
2013. годину предвиђене су следеће мере:

Субвенције за запошљавање и то:

 - субвенција послодавцима за 
запошљавање на новоотворе-
ним радним местима

 - јавни радови

 - стручна пракса

 - рад Савета за запошљавање и 
организација Сајма запошља-
вања.

Предлог мера расподеле средстава 
за реализацију мера активне политике 
запошљавања Општине за 2013. годину 
су:

 - Субвенција послодавцима за запо-
шљавање на новоотвореним радним 
местима  – укупно 2.860.000,00 дина-
ра

 - Јавни радови – 2.851.000,00 динара

 - Стручна пракса – 3.651.000,00 динара

УКУПНО СРЕДСТАВА: 9.326.000,00 ди-
нара.

За предвиђене активне мере из 
буџета Општине је издвојено 5.000.000,00 
динара.

Планирана  средства од А.П. 
Војводине 3.026.000,00 динара.
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Средства из Републичког буџета 1.300.000,00 динара.

ЦИЉ – Повећано запошљавање млађих од 30 и старијих од 50 година

Програми, 
мере и ак-
тивности

Очекивани 
резултати

инди-
катори

Но-
сиоци 
актив-
ности 
и рок

Потребна 
финан-

сијска сред-
ства у РСД

Планирани извори финансирања

Буџет 
локалне 

заједнице
Буџет АПВ Републич-

ки буџет

Програм 
доделе 
субвен-
ција за 

отварање 
нових рад-
них места

Повећан 
број запо-
шљавања 
младих и 

старијих од 
50 година

Број 
запосле-

них 
лица

НСЗ и 
ЛСЗ 2.860.000,00 1.560.000,00 1.300.000,00

Јавни 
радови

Интерес 
локалне 

самоуправе

Број 
укљу-
чених 
лица

НСЗ и 
ЛСЗ 2.851.000,00 1.451.000,00 1.400.000,00

Стручна 
пракса

Оспо-
собљавање 
приправ-
ника за 

самостал-
ни рад у 
струци

Број 
укљу-
чених 
лица

НСЗ и 
ЛСЗ 3.615.000,00 1.989.000,00 1.626.000,00

Преглед трошкова по мерама запошљавања
МЕРА БР. ЛИЦА МЕСЕЦИ ИЗНОС УКУПНО

Ново запошљавање 22 12 130.000,00 2.860.000,00
Стручна пракса
Висока 15 12 15.000,00 2.700.000,00
Виша 5 9 13.000,00 585.000,00
Средња 5 6 11.000,00 330.000,00
Укупно стручна пракса 25 3.615.000,00
Јавни радови 2.851.000,00

УКУПНО: 9.326.000,00

V НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 
2013. годину, реализоваће Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка у сарадњи 
са НСЗ – Служба Бачка Паланка и Одељењем за привреду Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

Одељење за привреду је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања 
за 2013. годину извештај достави Председнику Општине Бачка Паланка и Општинском 
већу Општине Бачка Паланка.
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Члан 2. 

Овај Акциони план запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2013. годину 
објавиће се у  „Службеном листу Општи-
не Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-101-1/2013
01. март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

33

На основу члана 93. став 4. Зако-
на о планирању и изградњи (”Службени 
гласник Републике Србије” бр. 72/2009, 
81/2009, 24/2011 и 121/2012) и члана 38. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 8. се-
дници, одржаној  01. марта 2013. године, 
донела је

ОДЛУКУ
 о изменама и допунама Одлуке 
о критеријумима и мерилима 

за утврђивање висине накнаде 
за уређивање грађевинског 

земљишта

Члан 1.

У Одлуци о критеријумима и ме-
рилима за утврђивање висине накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 3/2012), у члану 17.  став 2. мења 
се и гласи : 

„Уговор се прилаже пре издавања 
употребне дозволе.“

Члан 2.

Члан 20. одлуке мења се и гласи :
„Накнада се плаћа и то:
1. у целости у року од 15 дана од 

дана обрачуна накнаде, где се 
накнада умањује за 45%.

2. у ратама и то: прва рата у изно-
су од 20% у року од 15 дана од 
дана обрачуна накнаде, а прео-
стали износ у року од  12  месе-
ци од дана закључења уговора, 
када се укупан износ накнаде 
умањује за 30%.

3. у ратама и то: прва рата у изно-
су од 10%, у року од 15 дана од 
дана обрачуна накнаде, а прео-
стали износ у року од највише 
36 месеци од дана закључења 
уговора. 

Када се накнада плаћа по тачка-
ма 2. и 3. овог члана остатак дуга се 
усклађују са индексом потрошачких 
цена у Републици Србији.

Пре издавања употребне дозволе 
доставља се доказ о измирењу накнаде.

За објекте у поступку легализа-
ције који су остварили право на умањење 
кроз обрачун накнаде, ако се иста плаћа 
по уговору у целости, накнада се умањује 
за 20%. “

Уговор о плаћању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта се 
закључује након измирења обавеза по 
обрачуну у целости по тачки 1. или прве 
рате по тачкама 2. или 3. овог члана.

Члан 3.

У члану 22. став 2. Одлуке, након 
текста „ на рате“,  додаје се текст  „ по 
тачки 3. из члана 20. ове Одлуке, “
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Члан 4.

У члану 23. став 1. Одлуке, на-
кон текста „ плаћања накнаде, “додаје се 
текст  „по тачкама 2. и 3. из члана 20. ове 
Одлуке, “. 

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-21/2013
01. март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

34

 На основу члана 7, 11, 15. и 18. 
Закона о финансирању локалне самоу-
праве ("Службени гласник Републике 
Србије", број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) 
и члана 38. тачка 13. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 8. седници, одржаној  01. марта 
2013. године, донела је    

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

Члан 1.

У Одлуци о локалним комунал-
ним таксама (”Службени лист Општине 
Бачка Паланка” број 40/2012), у Тариф-

ном броју 1., код Напомена, тачка 8. мења 
се и гласи:

"Општем удружењу предузетника 
Општине Бачка Паланка за развој ове де-
латности усмериће се 25% од остварене 
наплате за ову комуналну таксу."

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКАПАЛАНКА
Број:II - 434-15/2013
01. март  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Скупштине општине.
Мита Лачански, с.р.

35

На основу члана 32. тачка 8.  За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007) 
и члана 38. тачка 8. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010),  
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 8. седници, одржаној дана 01. мар-
та 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке 

о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде Општине 

Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Фонда за 
развој пољопривреде Општине Бачка 
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Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 8/2006 и 19/2010), у 
члану 6. став 1. после тачке 8., додаје се 
тачка 9. која гласи:

"9. додела субвенција физичким 
лицима – носиоцима пољопривредног 
газдинства, удружењима пољопривред-
ника и земљорадничким задругама." 

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА  ПАЛАНКА
Број: II-320-8/2013
01. март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

П р е д с е д н и к 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

36

На основу члана 9. тачка 2. Закона 
о финансијској подршци породици са де-
цом („Службени гласник Републике Ср-
бије“ број 16/2002 и 115/2005) и члана 109. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка  на својој 8. се-
дници, одржаној  01. марта 2013. године, 
донела је         
 

О Д Л У К У 
о пружању финансијске помоћи 
породици за свако рођено дете                                                             

Члан 1.

Овом Одлуком остварује се право 
на финансијску помоћ мајкама новорође-
не деце, почев од 01. јануара 2013. године.

Право из става 1. овог члана оства-
рује мајка која има пребивалиште на те-
риторији Општине Бачка Паланка, која 
непосредно брине о детету, чије дете није 
смештено у установу социјалне заштите, 
хранитељску породицу и није дато на 
усвојење, која није лишена родитељског 
права над дететом и која захтев поднесе 
најкасније до навршених шест месеци од 
дана рођења детета уз следеће доказе:

 - извод из матичне књиге рође-
них за дете

 - уверење о држављанству

 - фотокопија личне карте

 - фотокопија здравствене књи-
жице

 - уверење надлежног органа 
старатељства да мајка брине о 
детету.

Члан 2.

У случају да мајка није жива, да је 
напустила дете или да је из оправданих 
разлога спречена да брине о детету, пра-
во уместо мајке детета може остварити 
отац, ако уз захтев за признавање права, 
поред доказа из члана 1. ове одлуке, под-
несе и један од следећих доказа:

 - Извод из матичне књиге умр-
лих за мајку

 - Уверење органа старатељства 
о чињеници да је мајка напус-
тила дете

 - Решење да је мајка лишена ро-
дитељског права

 - Потврда надлежне здравстве-
не организације о тежој боле-
сти мајке или решење којим је 
мајка лишена пословне способ-
ности

 - Потврда надлежне установе 
о почетку и дужини трајања 
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издржавања казне затвора за 
мајку

Члан 3.

Финансијска помоћ из члана 1. ове 
Одлуке додељује се породици једнократ-
но у износу од:

 - 12.000,00 динара  и

 - 3.000,00 динара у виду поклон 
честитке

Износ родитељског додатка 
утврђен у ставу 1. овог члана, за сваку на-
редну годину, након доношења Одлуке о 
буџету, на предлог Одељења за друштве-
не делатности, утврђиваће Општинско 
веће посебним решењем.

Члан 4.

Поступак по захтеву за доделу по-
моћи, стручно административне послове 
везане за остваривање овог права и ис-
плату спроводи Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

Члан 5.

По жалби на решење из члана 4. 
ове Одлуке решава Општинско веће 
Општине Бачка Паланка.

Члан 6.

Средства за остваривање права из 
члана 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџе-
ту Општине.

Члан 7.

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

Члан 8.

Овом Одлуком престаје да важи 
Одлука о пружању финансијске помоћи 
породици за прворођено дете („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
12/2004).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-553-5/2013 
01. март  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р. 

37
На основу члана 13. став 1. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/2007) 
и члана 38. став 1. тачка 6, а у вези са 
чланом 109. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 8.  седници, одржаној 01. марта 
2013. године, донела је 

О Д Л У К У
о успостављању сарадње 

(братимљењу) Општине Бачка 
Паланка са 

Општином Зубин Поток 

Члан 1.

У циљу развијања традиционално 
добрих односа између Општине Бачка 
Паланка са општинама на територији 
АП  Косова и Метохије и унапређења 
економске сарадње и размене искустава 
у области образовања, културе, спорта, 
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екологије, управљања у локалним јав-
ним службама, припреме и реализације 
заједничких пројеката који представљају 
заједнички интерес братских општина, 
Општина Бачка Паланка успоставља са-
радњу са Општином Зубин Поток.

Члан 2. 

Сарадња са Општином Зубин По-
ток се успоставља на основу потписане 
Повеље о намерама, а на предлог Владе 
Републике Србије- Канцеларија за Косо-
во и Метохију.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу и при-
мењиваће се  даном доношења и објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-016-38/2013
01. марта 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

38

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 8. се-
дници, одржаној дана 01. марта 2013. го-
дине, донела је  

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Ј  У
о забрани коришћења, 

узгоја и промета  генетички 
модификованих организама 

на територији Општине Бачка 
Паланка због могућих штетних 
последица таквих производа на 

људе и природу

I

Општина Бачка Паланка се оба-
везује да ће дослeдно поштовати Закон о 
генетички модификованим организмима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 41/2009), у даљем тексту: Закон о 
ГМО, захтева његову доследну примену 
на територији Републике Србије и про-
тиви се његовој промени.  

II

Општина Бачка Паланка у окви-
ру својих законских и организационих 
могућности у вези са коришћењем или 
управљањем земљиштем и другим про-
изводним ресурсима и организовањем 
пољопривредне производње, прераде и 
промета пољопривредно-прехрамбених 
производа неће дозволити и допустити 
узгајање и ширење ГМО на својој тери-
торији. 

III

Општина Бачка Паланка се оба-
везује да ће предузети све одговарајуће 
мере, као што су стручна предавања и 
други програми образовања за пољопри-
вреднике и друге учеснике у организо-
вању производње, прераде и промета 
пољоприврдно-прехрамбених произво-
да како се не би одлучили за нелегално 
узгајање и промет ГМО и производа од 
ГМО.
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IV 

Општина Бачка Паланка захтева и 
очекује од свих државних органа и поли-
тичких странака и покрета да се залажу 
за доследну примену Закона о ГМО  и 
одговарајућих  подзаконских аката и да 
се онемогући недозвољено гајење и про-
мет ГМО и могућне штетне последице 
ГМО и производа од ГМО на здравље 
становништва и загађивање природе у 
Републици Србији.

V

 Општина Бачка Паланка очекује 
од РТС као медијског јавног сервиса 
грађана Србије и других средстава ин-
формисања, нарочито локалних, да ре-
довно и објективно информишу јавност 
опримени Закона о ГМО и о резултатима 
истраживања у свету о штетним после-
дицама гајења и употребе ГМО и произ-
вода од ГМО.

VI 

Општина Бачка Паланка позива 
све градове и општине у Републици Ср-
бији да подрже и усвоје ову Декларацију.

VII 

Ову Декларацију објавити у  
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-501-24/2013
01.март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

39

На основу члана 38. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 8. седници,  одр-
жаној дана 01. марта 2013. године, донела 
је следеће 
  

  Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План рада 

и финансијски план Установе: 
Културни центар Бачка Паланка 

за 2013. годину

I

Даје се сагласност на План рада и 
финансијски план Установе: Културни 
центар Бачка Паланка за 2013. годину, 
који је донео Управни одбор Установе: 
Културни центар Бачка Паланка на сед-
ници одржаној дана 15. јануара 2013. го-
дине, под бројем 14-3/2013.    

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-644-2/2013
01. март  2013. године
БАЧКА  ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански,  с.р.
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40

На основу члана 52.  Закона о пла-
нирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије" број 72/2009, 81/2009 
и 24/2011 ) и члана  38. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 8. седници, одржаној 01. марта  
2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
о измени и допуни Решења о  

именовању председника и чланова 
Комисије за планове Скупштине 

општине Бачка Паланка 

I 

У Решењу о именовању пред-
седника и чланова Комисије за плано-
ве Скупштине општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 23/2011 и 25/2011), мења се број 
чланова Комисије   тако да Комисија по-
ред председника има и 6 чланова.  

II

Разрешава се ВЕСНА БАЧКО, 
дипл. инжењер архитектуре, дуж-
ности председника Комисије за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка.

Именује се АННА ФЕКЕТЕОВА, 
дипл. инжењер архитектуре-мастер, 
за председника Комисије за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка

III 

Именује се СОЊА РАДОВИЋ-
МАРИЋ, дипл. грађевински инжењер, за 
члана Комисије за планове Скупштине 
општине Бачка Паланка.

IV

Ово Решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-9/2013
01. март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

41

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 8. се-
дници, одржаној дана 01. марта 2013. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора ОШ "Свети 
Сава“ у Бачкој Паланци 

I

Разрешава се МИРОСЛАВА ШО-
ЛАЈА, изабрана из реда запослених, 
дужности члана Школског одбора ОШ 
"Свети Сава“ у Бачкој Паланци.

II

Именује се, ДРАГАН ПРПА, 
изабран из реда запослених, за новог чла-
на Школског одбора ОШ "Свети Сава“  у 
Бачкој Паланци.
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III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-10/2013
01. март 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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