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На основу члана 27. став 10. За-
кона о јавној својини ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 72/2011 
и 88/2013), члана 2. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 24/2012), члана 7. 
Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 10/2014), члана 5. 
став 1. Одлуке о прибављању целокуп-
не имовине стечајног дужника "Меркур" 
АД у јавну својину Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 19/2014) и члана 37. тачка 
22. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 23. седници, одржаној дана 28. јула 
2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о прибављању целокупне имовине 
стечајног дужника "Меркур" АД у 

јавну својину Општине  
Бачка Паланка 

I

Општина Бачка Паланка приба-
вља, у поступку непосредне погодбе ме-
тодом прикупљања писаних понуда уз 
претходно оглашавање, целокупну имо-
вину стечајног дужника "Меркур" АД у 
стечају из Бачке Паланке у јавну својину 
Општине Бачка Паланка и то:

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА

1. у Листу непокретности 8611 
КО Бачка Паланка – град, све 
постојеће на катастарској пар-
цели бр. 5906/2: 

 - зграда бр. 1, породична стам-
бена зграда бр. 1, Трг осло-
бођења 6, површине 557 м2, 
врста права држалац, облик 
својине друштвена, 

 - зграда бр. 2 помоћна зграда, 
Трг ослобођења, површине 
31м2, врста права држалац, об-
лик својине друштвена, 

 - зграда бр. 3, помоћна зграда, 
Трг ослобођења, површине 
22м2, врста права држалац, об-
лик својине друштвена, 

 - зграда бр. 4, помоћна зграда, 
Трг ослобођења, површине 
1195м2, врста права држалац, 
облик својине друштвена;

2. у Листу непокретности бр. 
8861 КО Бачка Паланка – град, 
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на катастарској парцели бр. 
5647:

 - зграда бр. 1, породична стам-
бена зграда, Трг ослобођења, 
површине 164м2, врста права 
својина, облик својине приват-
на, 

 - зграда бр. 2, помоћна зграда, 
Трг ослобођења, површине 
48м2, врста права држалац, об-
лик својине приватна,

и на катастарској парцели бр. 7399: 

 - зграда бр. 1, зграда за коју није 
позната намена – део, Николе 
Тесле, површине 160м2, врста 
права држалац, облик своји-
не приватна (део зграде у по-
вршини од 66м2, се налази и 
на катастарској парцели бр. 
5906/2 Лист непокретности бр. 
8611 КО Бачка Паланка – град, 
тако да је зграда укупне повр-
шине 226м2), 

 - зграда бр. 2, зграда за коју није 
позната намена – део, Николе 
Тесле, површине 703м2, врста 
права држалац, облик својине 
приватна (део зграде у повр-
шини од 21м2 се налази и на ка-
тастарској парцели бр. 5906/2 
Лист непокретности бр. 8611 
КО Бачка Паланка – град, тако 
да је зграда укупне површине 
724м2);

3. у Листу непокретности бр. 
3536 КО Бачка Паланка – град, 
све постојеће на катастарској 
парцели бр. 5906/1: 

 - зграда бр. 1, зграда за коју 
није позната намена, Трг осло-
бођења, површине 188м2, врста 
права држалац, облик својине 
друштвена, 

 - зграда бр. 2, зграда за коју 
није позната намена, Трг осло-
бођења, површине 280м2, врс-
та права држалац, облик своји-
не друштвена, 

 - зграда бр. 3, зграда за коју 
није позната намена, Трг осло-
бођења, површине 482м2, врста 
права држалац, облик својине 
друштвена, 

 - зграда бр. 4, зграда за коју 
није позната намена, Трг осло-
бођења, површине 195м2, врста 
права држалац, облик својине 
друштвена, 

 - зграда бр. 5, зграда за коју 
није позната намена, Трг осло-
бођења, површине 167м2, врста 
права држалац, облик својине 
друштвена, 

 - зграда бр. 6, зграда за коју 
није позната намена, Трг осло-
бођења, површине 168м2, врста 
права држалац, облик својине 
друштвена, 

 - зграда бр. 7, зграда за коју 
није позната намена, Трг осло-
бођења, површине 1073м2, врс-
та права држалац, облик своји-
не друштвена;

4. Ванкњижни објекат, постојећи 
на катастарској парцели бр. 
5906/1, уписана у Лист не-
покретности бр. 3536 КО Ба-
чка Паланка – град, метална 
барака, бруто површине 130м2, 
укупна нето површина објекта 
је 105м2 (ПР)

5. Ванкњижни објекат, постојећи 
на катастарској парцели бр. 
5645/4, уписана у Лист не-
покретности бр. 8861 КО Бачка 
Паланка – град, три објекта и 
то: 1. Гаража, бруто површи-
не 110м2, нето површине 88м2;  
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2. Складиште, бруто површине 
47м2, нето површине 38м2; 3. 
Настрешница – остава, бруто 
површине 64м2, нето површи-
не 51м2.

6. Ванкњижни објекат, постојећи 
на катастарској парцели бр. 
5646 и катастарској парцели 
бр. 7235/2, обе уписане у Лист 
непокретности бр. 8861 КО Ба-
чка Паланка – град, Производ-
ни објекат са халама и магаци-
нима укупне бруто површине 
822м2, од чега на катастарској 
парцели бр. 5646 бруто повр-
шине 402м2, а на катастарској 
парцели бр. 7235/2 бруто по-
вршине 420м2. Укупна нето 
површина објекта је 2.281м2 
(ПР+2СП).

Све напред наведено фактички 
представља Фабрички комплекс за про-
изводњу кожне галантерије који чини 
већи број објеката укупне нето површине 
cca 16.099м2  који се налазе у Бачкој Па-
ланци, Трг ослобођења бр. 8, изграђених 
на катастарским парцелама у КО Бачка 
Паланка – град и то парцели број 5906/2, 
уписаној у Лист непокретности број 8611, 
парцели број 5906/1 уписаној у Лист не-
покретности број 3536 и парцелама број 
7399, 7235/2, 5646, 5647, 5648 уписаним у 
Лист непокретности број 8861.

ПОКРЕТНА ИМОВИНА

1. Опрема смештена у халама на 
локацији стечајног дужника по 
радним јединицама (машине 
за шивење, нитовање, пресо-
вање, лепљење, радни столови, 
канцеларијски намештај и др.);

2. Залихе: кожна галантерија – 
готови производи (ташне раз-
не, новчаници, футроле, каи-
шеви, привесци, кожне кутије, 
реслови од коже и сатена и др), 

метална галантерија, сировине 
и полупроизводи (резервни де-
лови за шиваће машине, разне 
коже, делови за привеске, нит-
не, украсне плочице, отпадна 
кожа и др.);

3. Путничко возило, лимузина 
марке DAIMLER CHRYSLER 
240C, регистарске  ознаке 
BP 011 GV, VIN, број шасије 
WDB2030611A624934, број мо-
тора 11291231732203, снага мо-
тора 2597 цм3/125KW/170KS, 
регистрација истекла 06. 10. 
2012. године, производње 2004.

II

Имовина из тачке I овог Решења  
прибавља се по купопродајној цени у 
износу од 52.023.936,71 динара (словима: 
педесетдвамилионадвадесеттрихиљаде-
деветстотридесетшестдинара и 71/100).

III

Уговор о прибављању целокуп-
не имовине стечајног дужника из тачке 
I овог Решења закључиће председник 
Општине, након прибављања мишљења 
од стране Општинског јавног правобра-
нилаштва Бачка Паланка.

IV

Ово решење је коначно.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II - 46 - 44/2014
Дана: 28. јула 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка 
на својој 23. седници, одржаној 28. јула  
2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о 

извршењу буџета Општине  Бачка 
Паланка  за период јануар – јун 

2014. године

I

Прихвата се Извештај о извршењу 
буџета Општине  Бачка Паланка за пе-
риод јануар – јун 2014. године, број: IV-
02-4-1/2014-209 од 15. јула 2014. године, 
који је сачинило Одељење за финансије и 
буџет Општинске управе  Општине  Ба-
чка Паланка.

II

Овај закључак објавити  у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-400-8/2014
28. јул  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

196

На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 

("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка 
на својој 23. седници, одржаној 28. јула  
2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихаватању Извештаја 

Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини  
Општине Бачка Паланка  

за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај Комисије 
за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини Општине Бачка Паланка за 2013. 
годину, број: II-464-1/2014-29 од 02. јуна 
2014. године, који је сачинила Комисија 
за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини Општине Бачка Паланка.

II

Овај закључак објавити  у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-464-35/2014
28. јул  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 27. став 10. За-
кона о јавној својини ("Службени гла-
сник Републике Србије", број 72/2011 и 
88/2013) и члана 37. тачка 22-32. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 23. се-
дници, одржаној дана 28. јула 2014. годи-
не, донела је 

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке 
о прибављању и располагању  

стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка

Члан 1. 

У Одлуци о прибављању и распо-
лагању стварима у јавној својини Општи-
не Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 10/2014) 
члан 4. мења се и гласи: 

"Носиоци права коришћења ства-
ри у јавној својини Општине могу бити: 

1. месне заједнице, у складу 
са Одлуком општине којом 
се уређује положај месних 
заједница и 

2. установе и друге организације 
чији оснивач је Општина у ко-
лико им се право коришћења 
на ствари пренесе. 

Скупштина општине одлучује 
о давању на коришћење ствари у јавној 
својини Општине. 

Уговор о преносу права ко-
ришћења ствари у јавној својини Општи-
не закључује председник Општине, 
по претходно прибављеном мишљењу 
Општинског јавног правобраниоца. 

Носиоци права коришћења имају 
право да ствар држе и да је користе у 
складу са природом и наменом исте ства-
ри, да је дају у закуп и да њоме управљају 
у складу са законом.

Скупштина општине даје претход-
ну сагласност носиоцу права коришћења 
за давање у закуп ствари у јавној својини 
Општине и одлучује о одузимању ства-
ри у јавној својини Општине од носиоца 
права коришћења, у складу са чланом 22. 
Закона."

Члан 2. 

У Одлуци  о прибављању и рас-
полагању стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка после члана 4. 
додаје се нови члан 4.а који гласи: 

"Корисници ствари у јавној своји-
ни општине су органи и организације 
Општине. 

Органи Општине користе не-
покретне и покретне ствари у јавној 
својини Општине намењене извршавању 
права и дужности општине, које су при-
бављене за потребе тих органа или су им 
дате на коришћење. 

Органи Општине користе и не-
покретности у јавној својини које непо-
средно не служе извршавању надлеж-
ности, већ за остваривање прихода путем 
давања у закуп, односно на коришћење 
(тзв. комерцијалне непокретности, по-
словни простор, станови, гараже, гараж-
на места и др.). 

Корисници ствари у јавној своји-
ни Општине могу бити: 

1. државни органи и организа-
ције на основу одлуке о давању 
ствари на коришћење или у за-
куп, 

2. органи и организације ауто-
номне покрајине на основу 
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одлуке о давању ствари на ко-
ришћење или у закуп,

3. јавна предузећа и друштва ка-
питала чији оснивач је Општи-
на, уколико им се право ко-
ришћења на ствари уговором 
пренесе, а на основу одлуке 
Скупштине општине, и

4. остала правна лица, на основу 
концесије или по другом осно-
ву предвиђеним законом." 

Члан 3.

У члану 21. Одлуке о прибављању 
и располагању стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка у ставу 1. тачки 
4. и тачки 5. брише се реч "закупнине".  

Члан 4. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-463-46/2014
28. јул 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона 
о јавној својини ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 72/2011 и 88/2013), 
члана 2.  Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јав-
ној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда 

("Службени гласник Републике Србије" 
број 24/2012), члана 7. став 1 Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у 
јавној својини Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 10/2014) и члана 37. тачка 24. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 23. се-
дници, одржаној 28. јула 2014. године, 
доноси

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о отуђењу 

непокретности из јавне својине  
Општине Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о отуђењу непокретнос-
ти из јавне својине Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 16/2014) у члану 4. на крају 
става 1. уместо тачке додаје се зарез и 
текст који гласи:

"што износи 73.752,76 евра по зва-
ничном средњем курсу Народне банке 
Србије."

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-463-47/2014
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. и члана 108. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 19. Статута Фонда за развој пре-
дузетништва Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 2/2007), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 23.  седници, 
одржаној дана 28. јула 2014. године, до-
нела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о 
измени и допуни Статута Фонда за 
развој предузетништва Општине 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
мени и допуни Статута Фонда за развој 
предузетништва Општине Бачка Палан-
ка, коју је донео Управни одбор Фонда за 
развој предузетништва Општине Бачка 
Паланка на својој 17. седници, одржаној 
дана 01. јула 2014. године, под бројем II-
06-4-11/2014-17-1.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-025-7/2014
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

200

На основу члана  21. став 2. и чла-
на 31. став 3. Закона о јавним предузећи-
ма ("Службени гласник Републике Ср-
бије", број 119/2012, 116/2013-аутентично 
тумачење и 44/2014-др. закон), члана 37. 
став 1. тачка 9. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка", број  24/2013 - пречишћен 
текст), члана 14. Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора 
јавног информативног предузећа "Радио 
и телевизија Бачка Паланка"  Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 7/2014), а у вези са чланом 
41. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног информативног предузећа "Радио 
БАП" Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 7/2013, 
16/2013 и 29/2013), Скупштина општине 
Бачка Паланка је на својој 23. седници, 
одржаној дана 28. јула 2014. године, до-
нела

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног 

информативног предузећа  "Радио 
и телевизија Бачка Паланка" 

Бачка Паланка

I

ЈУЛИЈА РИСТИЋ СРЕМАЦ, дип-
ломирани економиста из Бачке Паланке, 
именује се за директора Јавног инфор-
мативног предузећа "Радио и телевизија 
Бачка Паланка", на период од четири 
године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса и истој се констатује престанак 
функције вршиоца дужности директора 
Јавног информативног предузећа "Радио 
и телевизија Бачка Паланка" Бачка Па-
ланка. 

II
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Именована из тачке I овог Решења 
дужна је да ступи на рад у року од осам 
дана од дана објављивања овог Решења 
у "Службеном гласнику Републике Ср-
бије".

III

Ово Решење је коначно и објавиће 
се у "Службеном гласнику Републике 
Србије", "Службеном листу Општине 
Бачка Паланка" и на интернет страници 
Општине Бачка Паланка.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 21. став 2. и 
члану 31. став 3. Закона о јавним преду-
зећима ("Службени гласник Републике 
Србије", број 119/2012, 116/2013-аутен-
тично тумачење и 44/2014-др. закон), 
члану 37. став 1. тачка 9. Статута Општи-
не Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број  24/2013 
- пречишћен текст) и члану 14. Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за имено-
вање директора јавног информативног 
предузећа "Радио и телевизија Бачка Па-
ланка"  Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 7/2014), 
којима је прописано да директора јавног 
предузећа чији је оснивач јединица ло-
калне самоуправе именује орган једини-
це локалне самоуправе одређен статутом 
на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса и да орган 
који је надлежан за именовање, након 
разматрања достављене листе и предло-
га акта одлучује о именовању директора 
јавног предузећа, доношењем решења о 
именовању предложеног кандидата или 
неког другог кандидата са листе.    

Скупштина општине Бачка Па-
ланка је у складу са чланом 29. став 3. 
Закона о јавним предузећима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 

119/2012, 116/2013-аутентично тумачење 
и 44/2014-др. закон), огласила јавни кон-
курс за избор директора Јавног информа-
тивног предузећа "Радио и телевизија Ба-
чка Паланка", који је објављен у "Служ-
беном гласнику Републике Србије" број 
41/2014, дневним новинама "Дневник" 
од 17. априла 2014. године, "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка" број 
7/2014, као и на званичној интернет пре-
зентацији Општине Бачка Паланка.

Поступајући у складу са чланом 
26. став 1. Закона о јавним предузећима 
и чланом 3. Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора јавног 
информативног предузећа "Радио и те-
левизија Бачка Паланка"  Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 7/2014), Комисија за именовања 
Скупштине општине Бачка Паланка 
спровела је јавни конкурс за именовање 
директора Јавног информативног преду-
зећа "Радио и телевизија Бачка Паланка" 
Бачка Паланка.   

На основу спроведеног изборног 
поступка у складу са чланом 30. став 2. 
Закона о јавним предузећима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
119/2012) и након оцене приспеле доку-
ментације кандидата, те спроведеног 
поступка провере и оцењивања стручне 
оспособљености, знања и вештина кан-
дидата, а у складу са чланом 12. став 1. 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора јавног инфор-
мативног предузећа "Радио и телевизија 
Бачка Паланка"  Бачка Паланка, Коми-
сија за именовања Скупштине општине 
Бачка Паланка је на својој 16. седници, 
одржаној дана 12. јуна 2014. године, са-
ставила Листу за именовање директора 
Јавног информативног предузећа "Ра-
дио и телевизија Бачка Паланка" Бачка 
Паланка број II-119-77/2014-3 од 12. јуна 
2014. године, на којој је Јулија Ристић 
Сремац, дипломирани економиста, из 
Бачке Паланке бодована са 9 бодова.
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Како је чланом 14. став 1. Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за имено-
вање директора јавног информативног 
предузећа "Радио и телевизија Бачка Па-
ланка"  Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 7/2014), 
прописано да Скупштина општине Ба-
чка Паланка, након разматрања доста-
вљене листе за именовање и предлога 
акта, доноси решење о именовању пред-
ложеног кандидата, а обзиром да имено-
вана испуњава све услове за именовање 
за директора предвиђене Јавним конкур-
сом, донето је решење као у диспозитиву.

Ово решење је коначно.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-135/2014
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к

 
Председник

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

201

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/2009 и 52/2001, 55/2013) и члана 37. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 23. седници, одржаној дана 28. јула 
2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора ОШ "Жарко 
Зрењанин" у Обровцу 

I

Разрешава се ВАЊА СТАНИ-
ШИЋ ГАВРИЋ, дужности члана Школ-
ског одбора ОШ "Жарко Зрењанин" у 
Обровцу, изабрана из реда представника 
локалне самоуправе.

II

Именује се МИРА ЂУКИЋ, за 
члана Школског одбора ОШ "Жарко 
Зрењанин"  у Обровцу,  из реда представ-
ника локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-136/2014
28. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

202
На основу члана 37. и  43. Стату-

та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
24/2013 –пречишћен текст) и члана  40. 
и 43. Пословника Скупштине општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој  23.   седници,  одржаној дана 28. 
јула 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности и избору 
члана Комисије за одликовања, 

награде и друга друштвена 
признања Скупштине општине  

Бачка Паланка
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I

Констатује се престанак дужности 
члана Комисије за одликовања, награде 
и друга друштвена признања Скупшти-
не општине Бачка Паланка, РАМИЋ БО-
РИСЛАВУ, због смрти.

II

Бира се, АНЂЕЛКА КРКОБА-
БИЋ, за члана  Комисије за одликовања, 
награде и друга друштвена признања 
Скупштине општине Бачка Паланка, из 
реда одборника.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-137/2014
28. јул  2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

203

На основу члана 37. и  43. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
24/2013 –пречишћен текст) и члана  40. 
и 43. Пословника Скупштине општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој  23.   седници,  одржаној дана 28. 
јула 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору заменика 

председника Савета за финансије 
Скупштине  општине  

Бачка Паланка

I

Разрешава се, ЗДРАВКА МИ-
ЛЕНКОВИЋ, дужности заменика пред-
седника Савета за финансије Скупштине 
општине Бачка Паланка, због подноше-
ња оставке.

II

Бира се, СВЕТЛАНА ЂУРЕТИЋ, 
за  заменика председника Савета за фи-
нансије Скупштине општине Бачка Па-
ланка, из реда одборника.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-138/2014
28. јул  2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

204

На основу члана 28. став 2. Зако-
на о култури ( "Службени гласник Репу-
блике  Србије" број 72/2009), члана 65. 
став 1. тачка 8. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка", број 24/2013-пречишћен 
текст) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
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Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка", број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
79. седници, одржаној дана 23. јула 2014. 
године, донело је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији 
радних места Установе "Културни 

центар Бачка Паланка"  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места Установе "Кул-
турни центар Бачка Паланка" Бачка Па-
ланка, који је донео директор Установе 
"Културни центар Бачка Паланка" Бачка 
Паланка, дана 22. јула 2014. године, под 
бројем 172/2014.

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-15/2014
23. јул 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.

205

На основу члана 61. став 5. За-
кона о буџетском систему ("Службени 
гласник Републике Србије" број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013) и 
члана 13. Одлуке о буџету Општине Ба-
чка Паланка за 2014. годину ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
41/2013 и 18/2014), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2014. годину  раздео 2, глава 2.01 
Опште услуге, функционална класи-
фикација 130, позиција 45, економска 
класификација 411 "Плате, додаци и 
накнаде запослених" умањује се у изно-
су од 2.000.000 динара, а за исти износ 
повећава се апропријација у разделу 2, 
глава 2.01  Опште услуге, функционална 
класификација 130, позиција 58, економ-
ска класификација 482 "Порези, обавезне 
таксе и казне".

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-3/2014-236
28. јул 2014. године
Бачка Паланка

Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.
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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
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