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На основу члана 32. тачка 12. и 
члана 50. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 129/2007 и 83/2014- други закон), 
члана 37. тачка 12. и члана 61. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка  на својој  34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, тајним гласањем, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу заменика 

председника Oпштине Бачка 
Паланка и члана Општинског већа 

Општине Бачка Паланка

I

БОЈАН РАДМАН, менаџер про-
даје из Обровца,  разрешава се дужности 
заменика председника Општине Бачка 
Паланка.

СИНИША РАМИЋ, машински 
техничар из Бачке Паланке,  разреша-
ва се дужности члана Општинског већа 
Општине Бачка Паланка.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 93/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 12. 
члана 45. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 129/2007 и 83/2014- други закон ), 
члана 37. тачка 12. и члана 61. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, тајним гласањем, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору заменика председника 
Општине и члана Општинског 

већа Општине Бачка Паланка

SLU@BENI LIST
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I

МИЛОШ МАРКОВИЋ, дипломи-
рани инжењер пољопривреде из Бачке 
Паланке, бира се за заменика председни-
ка Општине Бачка Паланка. 

Заменик председника Општине је 
на сталном раду у Општини. 

II

ДРАГАНА БАНОВИЋ, профе-
сор из Бачке Паланке, бира се за члана 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка. 

III

Заменик председника Општине и 
члан Општинског већа Општине Бачка 
Паланка бирају се на период до истека 
мандата сазива Скупштине општине, 
изабраног 6. маја 2012. године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка."

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-94/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА   

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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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 34. сед-
ници, одржаној дана 02. новембара 2015. 
године, донела је

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

Бачка Паланка 

I 

Утврђује се престанак мандата 
одборника Скупштине општине Бачка 
Паланка, МИЛОШУ МАРКОВИЋУ из 
Бачке Паланке, са Изборне листе "ПОК-
РЕНИМО ОПШТИНУ БАЧКУ ПАЛАН-
КУ- ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА 
НАПРЕДНА СТРАНКА, ПОКРЕТ СО-
ЦИЈАЛИСТА)", пре истека времена на 
које је изабран, због избора на функцију 
заменика председника Општине Бачка 
Паланка, дана 02. новембра 2015. године, 
на 34. седници Скупштине општине Ба-
чка 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 овог 

решења је члан 46. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник Републи-
ке Србије" број 129/2007, 34/2010 – Од-
лука УС и 54/2011), којим је регулисано 
да одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран преузимањем 
посла, односно функције који су, у скла-
ду са законом, неспојиви са функцијом 
одборника.

Чланом 43. и 45. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Репу-
блике Србије" број 129/2007 и 83/2014- 
други закон), регулисано је да председ-
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нику општине, заменику председника 
општине и члану општинског већа из-
бором на ове функције престаје мандат 
одборника у скупштини општине.

Како је дана 02. новембра 2015. 
године, на 34. седници Скупштине 
општине Бачка Паланка, Милош Мар-
ковић изабран за заменика председника 
Општине Бачка Паланка, преузимањем 
посла, односно функције, именованом 
престаје мандат одборника у Скупшти-
ни општине Бачка Паланка, те је потреб-
но да Скупштина општине донесе ово 
решење. 

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 -119-91/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 48. и 56. Закона 
о локалним изборима ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007, 
34/2010-Одлука УС и 54/2011), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 34. 
седници, одржаној дана     02. новембра 
2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата одборника 

Скупштине  општине  
Бачка Паланка 

I

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

МИЛАНУ ЧАВИЋУ, рођеном 01. 
марта 1989. године,  студенту права из 
Бачке Паланке, ул. Жарка Зрењанина бр. 
110 .

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

II

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

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

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

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

Како је Милошу Марковићу са Из-
борне листе "ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ 
БАЧКУ ПАЛАНКУ- ТОМИСЛАВ НИ-
КОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАН-
КА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА)", због из-
бора на функцију заменика председника 
Општине престао мандат одборника у 
Скупштини општине Бачка Паланка, 



628 страна - Број 23/2015        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        6. новембар 2015. године

пре истека времена на које је изабран, 
Општинска изборна комисија Бачка Па-
ланка је доделила мандат и издала уве-
рење о избору за одборника Милану Ча-
вићу, те је у складу са изнетим одлучено 
као у диспозитиву.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-92/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32 45. и 50. За-
кона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 и 83/2014 -др. закон) и члана 37, 
61. и 62. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој  34. седници, одржаној дана 02. 
новембра 2015. године, тајним гласањем, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана 
Општинског већа Општине  

Бачка Паланка 

I

СТЕВАН ЈУРИЋ, вероучитељ из 
Бачке Паланке, разрешева се дужности 

члана Општинског већа Општине Бачка 
Паланка. 

II

НАДЕЖДА ГАНИЋ, струковни 
економиста из Бачке Паланке, бира се за 
члана Општинског већа Општине Бачка 
Паланка. 

III

Мандат члана Општинског већа 
Општине Бачка Паланка из члана II овог 
решења траје до истека мандата сазива 
Скупштине општине Бачка Паланка иза-
браног на локалним изборима 06. маја 
2012. године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-95/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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 На основу члана 32. тачка 6. За-
кона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 37. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
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својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је 

 О Д Л У К У 
о приступању изради Локалног 

акционог плана за Роме у 
Општини Бачка Паланка за 

период 2016-2020. године

Члан 1.

 Приступа се изради Локалног ак-
ционог плана за Роме у Општини Бачка 
Паланка за период 2016-2020. године у 
циљу стварања бољих услова за живот 
Рома у Општини Бачка Паланка.

Члан 2.

Овом Одлуком обавезује се пред-
седник Општине Бачка Паланка да име-
нује чланове Комисије за израду Локал-
ног акционог плана за Роме у Општини 
Бачка Паланка за период 2016-2020. го-
дине, која ће бити састављена од пред-
ставника Рома на предлог Националног 
савета Рома, лица задуженог за питање 
реадмисије Рома у Општини Бачка Па-
ланка, представника Одељења за друш-
твене делатности Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, представни-
ка Канцеларије за локални и економски 
развој Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка, представника Одељења за 
финансије и буџет Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, представника 
Одељења за урбанизам и грађевинарство 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка и лица задуженог за образовање у 
Општини Бачка Паланка.

Члан 3.

Задатак Комисије је да обједини по-
датке о потребама и проблемима са којима 
се на територији Општине Бачка Паланка 
сусрећу Роми, као и да сагледа досадашње 

резултате у имплементацији акционих 
планова за побољшање услова живота 
Рома и на темељу наведених података, а 
у складу са реалним могућностима свих 
релевантних чинилаца, сачини Предлог 
Локалног акционог плана за унапређење 
положаја Рома у Општини Бачка Паланка 
за период 2016-2020. године.

Члан 4.

Комисија за израду Локалног ак-
ционог плана за Роме у Општини Бачка 
Паланка за период 2016-2020. године ће 
радити у седницама којима ће председа-
вати председник Комисије или лице које 
он овласти.

Стручне, административне и 
техничке послове за потребе Комисије 
обављаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-72/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" бр. 129/2007) 
и члана 37. тачка 6. Статута Општине Ба-
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чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" бр. 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 34. седници одржаној 
дана 02. новембра 2015. године, донела је 

 О Д Л У К У 
о приступању изради Локалног 

акционог плана за младе у 
Општини Бачка Паланка за 

период 2016-2019. године

Члан 1.

Приступа се изради Локалног ак-
ционог плана за младе (од 15 до 30 годи-
на старости) у Општини Бачка Паланка 
за период 2016-2019. године у циљу ства-
рања бољих услова у области бриге за 
младе у Општини Бачка Паланка.

Члан 2.

Овом Одлуком обавезује се пред-
седник Општине Бачка Паланка да име-
нује чланове Комисије за израду локал-
ног акционог плана за младе у Општини 
Бачка Паланка за период 2016-2019 го-
дине, која ће бити састављена од пред-
ставника Канцеларије за младе, пред-
ставника локалне самоуправе и других 
радника који професионално обављају 
делатности значајне за младе са терито-
рије Општине Бачка Паланка.

Члан 3.

Задатак Комисије је да изради на-
црт Локалног акционог плана за младе у 
Општини Бачка Паланка за период 2016-
2019. године, да спроведе јавну распра-
ву и текст нацрта достави Општинском 
већу, да обједини податке о потребама 
и проблемима са којима се суочавају 
млади у нашој општини, да координи-
ра активности и сарадњу између свих 

субјеката који делују у областима зна-
чајним за бригу о младима (спорт, кул-
тура, здравство, образовање, запошља-
вање, социјална заштита итд.) и на тај 
начин непосредно или посредно утичу 
на унапређење и положај младих у Опш-
тини Бачка Паланка. 

Члан 4.

Комисија ће радити у седницама 
којима ће председавати председник Ко-
мисије или лице које он овласти.

Стручне, административне и 
техничке послове за потребе Комисије 
обављаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка.

Члан 5.

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

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-73/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 146. став 3. Зако-
на о планирању и изградњи ( "Службени 
гласник Републике Србије", број 72/09, 
81/09, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-Одлука УС, 50 /13-Одлука УС и 
98/13-Одлука УС, 132/2014 и 145/2015) и 
члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општи-
не Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2013 
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- пречишћен текст), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 34. седници, 
одржаној дана 02. новембра 2015. године 
донела је

О Д Л У К У
о подизању и одржавању 

споменика на територији Општине 
Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се поди-
зање и одржавање споменика, спомен 
обележја и постављање и одржавање 
скулптуралних дела на јавним површи-
нама на територији Општине Бачка Па-
ланка, као и услови и начин обезбеђи-
вања средстава за њихово подизање, од-
носно постављање и одржавање. 

Члан 2. 

Споменик и спомен обележје у 
смислу ове одлуке је дело ликовне или 
примењене уметности – фигура, попрсје, 
биста, рељеф, спомен-плоча или друго 
спомен-обележје које обележава догађај 
или личност значајну за Општину Бачка 
Паланка, националну историју и култу-
ру или светску политичку и културну 
историју.

Скулптурално дело у смислу ове 
одлуке је дело које се због своје уметнич-
ке вредности поставља на јавној површи-
ни (скулптуре, сунчани сат и друго). 

Члан 3.

Јавна површина у смислу одредбе 
ове одлуке је: улица, трг, речна обала, 
мост, јавна зелена површина између и 
око зграда, шеталиште, парк, сквер, па-
саж и фасада зграде која се налази на ре-

гулационој линији улице, односно јавне 
површине.

Забрањено је подизање споменика 
изван површина јавне намене. 

Члан 4. 

Споменик, спомен обележје и 
скулптурално дело (у даљем тексту: спо-
меник) се подиже, односно поставља на 
основу одлуке Скупштине Општине Ба-
чка Паланка (у даљем тексту: Скупшти-
на општине), у складу са одредбама ове 
одлуке. 

II ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА 

Члан 5. 

Иницијативу за подизање споме-
ника може поднети физичко или правно 
лице.

Иницијатива из става 1. овог члана, 
подноси се Комисији за друштвене делат-
ности (у даљем тексту: Комисија) у писа-
ном облику и мора бити образложена. 

Иницијатива из става 1. овог чла-
на, може да садржи и предлог локације за 
подизање споменика. 

Члан 6.

Комисија разматра иницијативу 
за подизање споменика.

У поступку разматрања иниција-
тиве за подизање споменика, Комисија 
прибавља стручна мишљења Јавног пре-
дузећа "Дирекција за изградњу општине 
Бачка Паланка", ради утврђивања лока-
ције за подизање споменика и услова за 
њено уређење.

На основу мишљења из става 2. 
овог члана, Комисија утврђује предлог 
одлуке о подизању споменика, и упућује 
исту министарству надлежном за посло-
ве културе на прибављање сагласности.
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По добијању сагласности од стра-
не министарства на предлог одлуке о 
подизању споменика, иста се упућује 
Скупштини општине на доношење.

Комисија обавештава подносиоца 
иницијативе о исходу иницијативе.

Члан 7.

На основу поднетих иницијатива, 
сопствене процене и на основу процене 
могућности за реализацију, Комисија 
утврђује годишњи оквирни програм по-
дизања споменика, на крају текуће за на-
редну годину.

Члан 8.

Скупштина општине, истовреме-
но са доношењем одлуке о подизању спо-
меника, образује Одбор за спровођење 
одлуке (у даљем тексту: Одбор).

У Одбор се именују стручњаци из 
области културе и урбанизма - историча-
ри уметници, академски сликари, вајари, 
књижевници, архитекте, представник 
ЈП "Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка", представник Комисије за 
друштвене делатности и др.

У Одбор може да се именује и лице 
које је обезбедило најмање 50% потреб-
них средстава за подизање споменика. 

Актом о образовању Одбора 
утврђује се задатак Одбора, број чланова 
Одбора и друга питања од значаја за рад 
Одбора.

Члан 9. 

Избор идејног решења за споме-
ник може да се врши на основу конкурса, 
ангажовањем аутора по позиву уз учешће 
најмање три аутора или коришћењем већ 
постојећег дела ликовне или примењене 
уметности, у складу са законом.

Одбор доноси одлуку о начину из-
бора идејног решења и спроводи посту-
пак избора идејног решења за споменик 
на један од два начина утврђена у ставу 
1. овог члана.

Члан 10. 

Уколико се спроводи конкурс за 
избор идејног решења за споменике, кон-
курс се објављује у дневном и локалном 
листу.

Ради утврђивања ближих услова 
конкурса из става 1. овог члана, Одбор 
прибавља мишљење стручних удружења 
и организација.

Одбор врши избор идејног решења 
за споменике и утврђује износ средстава 
потребан за подизање споменика.

Уколико Одбор не изврши избор 
идејног решења за споменик на један од 
начина утврђен у члану 9. ове одлуке, 
поступак се понавља.

Стручне послове за потребе саве-
та и одбора, у складу са одредбама ове 
одлуке, обавља Одељење за друштвене 
делатности.

Члан 11.

Након избора идејног решења за 
споменик, исто се упућује на давање са-
гласности у министарство надлежно за 
послове културе.

Члан 12.

Изузетно од одредаба ове одлуке, 
на територији Општине Бачка Паланка 
може се подићи реплика споменика зна-
чајне уметничке и културно-историјске 
вредности.

О подизању реплике одлучује 
Скупштина на предлог Комисије, након 
чега се такође упућује министарству на-
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длежном за послове културе на саглас-
ност.

Члан 13. 

Споменик се може преместити, 
односно уклонити, ако за то постоје оп-
равдани разлози.

Одлуку о премештању, односно 
уклањању споменика, доноси Скупшти-
на општине на предлог Комисије.

Члан 14.

ЈП "Дирекција за изградњу 
општине Бачка Паланка", из Бачке Па-
ланке, води евиденцију о подигнутим 
споменицима на територији Општине 
Бачка Паланка, постављеним у складу с 
овом одлуком. 

Одбор је дужан да у року од осам 
дана пре отпочињања радова на поди-
зању споменика, о томе обавести ЈП 
"Дирекцију за изградњу Општине Бачка 
Паланка", као и да овом предузећу прија-
ви да је споменик подигнут у року од 30 
дана од дана завршетка радова на поди-
зању споменика.

III ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 15.

Средства за подизање спомени-
ка се обезбеђују у годишњем програму 
уређивања грађевинског земљишта.

Средства за израду идејног ре-
шења и средства за подизање споменика, 
могу се обезбедити из прилога, поклона, 
донација или на други начин у складу са 
законом. 

Члан 16.

Правно или физичко лице, које 
обезбеди више од 50% потребних сред-

става за подизање споменика, има право 
да му се име упише на постамент или по-
ред споменика.

IV ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА 

Члан 17. 

Одржавање споменика врши се у 
складу са програмом рада ЈП "Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка" из 
Бачке Паланке.

Члан 18. 

Средства за одржавање споменика 
се обезбеђују годишњим програмом рада 
ЈП "Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка" из Бачке Паланке.

Члан 19. 

Одржавање споменика и прос-
тора око споменика обухвата редовно 
одржавање чистоће, негу јавних зелених 
површина, контролу расвете, поправку 
прилазне стазе или пута и по потреби, 
спровођење мера конзерваторско-реста-
ураторске заштите споменика.

За одржавање чистоће, негу и 
уређење јавних зелених површина око 
споменика надлежно је јавно комунал-
но предузеће коме је поверено обављање 
комуналних делатности.

За одржавање споменика, кон-
тролу расвете, поправке прилазне стазе 
или пута, спровођење мера конзерватор-
ско-рестаураторске заштите споменика 
надлежно је ЈП "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" из Бачке Па-
ланке. Мере конзерваторско-рестаура-
торске заштите споменика спроводе се 
на основу услова које утврђује Покрајин-
ски завод за заштиту споменика културе.
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Члан 20. 

Грађани су дужни да чувају спо-
менике и да се према њима односе са 
дужном пажњом. 

Споменици се не смеју прљати, 
оштетити или уништити.

Члан 21. 

Правно или физичко лице које не-
овлашћено подигне, премести, уклони, 
оштети или уништи споменик, дужно је 
да успостави пређашње стање под надзо-
ром ЈП "Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка", односно уколико то није 
могуће, да надокнади насталу штету.

Уколико лице из става 1. овог члана, 
не успостави пређашње стање, то ће учи-
нити ЈП "Дирекција за изградњу општине 
Бачка Паланка" о трошку тог лица.

V НАДЗОР 

Члан 22. 

Надзор над применом ове одлуке 
врши Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе општине Бачка Па-
ланка. 

Послове инспекцијског надзо-
ра над одржавањем споменика врши 
Одељење за привреду Општинске упра-
ве Општине Бачка Паланка, путем кому-
налне инспекције. 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

Новчаном казном у износу од 
50.000,00 до 1.000.000,00 динара, каз-
ниће се за прекршај правно лице:

 - ако подигне споменик супро-
тно одредбама ове одлуке 
(члан 4.), 

 - ако премести или уклони спо-
меник супротно одредбама ове 
одлуке (члан 21.).

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 10.000,00 до 
100.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном каз-
ном од 5.000,00 до 100.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном од 5.000,00 до 75.000,00 динара. 

Члан 24. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара, казниће се за прекршај 
физичко лице:

 - ако прља, оштети или уништи 
споменик (члан 21.).

Члан 25. 

За прекршаје прописане овом од-
луком, мандатна казна за физичко лице 
и одговорно лице у правном лицу износи 
5.000,00 динара, а за правна лица и пре-
дузетнике износи 20.000,00 динара.

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 26. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-016-74/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 219. Закона о 
здравственој заштити (”Службени гла-
сник Републике Србије" бр. 107/05,72/09-
др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-
др. закон и 93/2014 - др. закона), члана 32. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" 
бр. 129/2007 и 83/2014 - др закона) и члана 
37. тачка 6. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" бр. 24/2013-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању смрти лица умрлих 

изван здравствене установе на 
територији Општине  

Бачка Паланка 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Одлуком о утврђивању смрти 
лица умрлих изван здравствене устано-
ве на територији Општине Бачка Палан-
ка (у даљем тексту: Одлука) уређује се 
начин и поступак стручног утврђивања 
времена и узрока смрти лица умрлих из-
ван здравствене установе на територији 
Општине Бачка Паланка, као и друга пи-
тања везана за стручно утврђивање вре-
мена и узрока смрти лица умрлих изван 
здравствене установе.

II НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА 
МРТВОЗОРНИКА

Члан 2. 

Стручно утврђивање времена и 
узрока смрти лица умрлих изван здрав-

ствене установе на територији Општине 
Бачка Паланка, врше мртвозорници које 
одређује Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка, на период од две године. 

Општинско веће Општине Бачка 
Паланка одређује мртвозорнике на пред-
лог Директора дома здравља "Др Младен 
Стојановић" у Бачкој Паланци.

За територију Општине Бачка 
Паланка, Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка може одредити највише 15 
мртвозорника.

За мртвозорника може бити од-
ређено лице:

 - које је доктор медицине, 

 - које има положен стручни ис-
пит, 

 - којe има најмање годину дана 
искуства на пословима струч-
ног утврђивања времена и уз-
рока смрти.

III ОПИС ПОСЛОВА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

МРТВОЗОРНИКА

Члан 3.

Мртвозорник обавља преглед 
лица умрлог изван здравствене устано-
ве, утврђује време и узрок смрти и издаје 
потврду о смрти.

Преглед умрлог лица је поступак 
којим се утврђује чињеница смрти без 
спровођења обдукције.

Члан 4.

Ни једно лице умрло изван здрав-
ствене установе, не може бити сахрање-
но пре него што, на основу непосредног 
прегледа умрлог, мртвозорник не утврди 
време и узрок смрти и изда потврду о 
смрти.
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Члан 5.

Мртвозорник утврђује време и уз-
рок смрти лица умрлих изван здравстве-
не установе за сва матична подручја на 
територији Општине Бачка Паланка.

Обавештења о утврђеном тери-
торијалном распореду, као и о другим 
питањима везаним за рад мртвозорни-
ка, Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, доставља Полицијској станици 
Бачка Паланка (у даљем тексту: ПС) и 
објављује на званичној интернет презен-
тацији Општине Бачка Паланка.

Члан 6.

Утврђивање времена и узрока смр-
ти и издавање потврде о смрти мртвозор-
ник врши по позиву:

 - Дома здравља "Др Младен 
Стојановић" у Бачкој Паланци, 

 - ПС у Бачкој Паланци или, 

 - лица које је по закону дужно 
да пријави чињеницу смрти 
(члан породице или друга ли-
ца са којима је умрли живео, 
односно лица у чијем је стану 
или објекту смрт наступила, 
или лице које је прво за смрт 
сазнало или других овлашће-
них лица).

Чињеницу смрти лица у установи 
или организацији дужна је да пријави ус-
танова или организација у којој је лице 
умрло. 

Мртвозорник је дужан да у року 
од највише 12 сати од примљеног пози-
ва изврши непосредан преглед умрлог 
лица, утврди време и узрок смрти и изда 
потврду о смрти.

Уколико мртвозорник, који је у 
радном односу, због потребе посла, није 
у могућности да поступи у складу са ро-

ком из става 3. овог члана, дужан је да 
одмах, односно без одлагања позове ко-
ординатора мртвозорничке службе, који 
је обавезан да одреди другог мртвозор-
ника који ће да оде на лице места, из-
врши непосредан преглед умрлог лица, 
утврди време и узрок смрти и изда по-
тврду о смрти.

У случају из става 4. овог члана 
важи рок од 12 сати од пријема позива 
лица из става 1. овог члана, односно не 
долази до продужења рока. 

Члан 7.

За утврђивање времена и узрока 
смрти лица по позиву ПС Бачка Паланка, 
Дом здравља "Др Младен Стојановић", у 
договору са координатором мртвозор-
ничке службе, утврђује распоред при-
правности, који доставља ПС Бачка Па-
ланка, најкасније последњег дана у месе-
цу за наредни месец.

Распоред приправности одређује 
се и за утврђивање времена и узрока 
смрти у времену од 22.00 до 6.00 часова 
наредног дана и исти се доставља ПС Ба-
чка Паланка, најкасније последњег дана 
у месецу за наредни месец.

Распоред приправности из става 1. 
и 2. овог члана се објављује на званичној 
интернет презентацији Општине Бачка 
Паланка.

Током периода приправности 
мртвозорник је дужан да буде непреки-
дно доступан и да се одмах одазове на 
позив.

У случају одсутности или спре-
чености да обавља посао мртвозорника, 
мртвозорник је дужан да благовремено 
обавести координатора мртвозорничке 
службе, ради одређивања замене.
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IV НАЧИН И ПОСТУПАК РАДА 
МРТВОЗОРНИКА

Члан 8. 

Преглед лица умрлих изван здрав-
ствене установе, мртвозорник обавља по 
правилу на месту смрти.

Лекар мртвозорник не сме да изда 
потврду о смрти пре протека 3 часа од 
тренутка смрти.

Мртвозорник је обавезан да из-
врши непосредни преглед умрлог и да 
након тога утврди да је смрт наступила, 
као и време и узрок смрти.

Након што је утврдио, односно 
констатовао чињеницу да је смрт насту-
пила, мртвозорник испитује околности 
под којима је иста наступила и утврђује 
њен узрок. 

Податке о месту, времену и окол-
ностима смрти прикупља од укућана и 
других особа, користећи за то и меди-
цинску документацију о лечењу умрлог.

Грађани су обавезни да дају 
мртвозорнику податке који су им позна-
ти и омогуће му несметано обављање 
прегледа.

Члан 9. 

Приликом испитивања околнос-
ти под којим је смрт наступила, сваки се 
случај дели према начину на који је смрт 
наступила на:

а) природну смрт и

б) насилну смрт (несретни случај, 
самоубиство, убиство).

Мртвозорник је дужан да без од-
лагања о смртном случају обавести ПС у 
Бачкој Паланци, ако:

 - није у могућности да утврди 
идентитет умрлог лица;

 - прегледом умрлог лица утвр-
ди повреде или на други начин 
посумња у насилну смрт;

 - на основу расположивих ме-
дицинских чињеница није мо-
гуће утврдити узрок смрти.

У случајевима из става 1. овог 
члана мртвозорник неће издати потврду 
о смрти док надлежни орган не донесе 
одлуку након извршене обдукције.

Члан 10.

Приликом утврђивања времена и 
узрока смрти, мртвозорник је дужан да 
поступа савесно и одговорно, у складу 
са правилима струке, као и да се користи 
достигнућима савремене медицинске на-
уке и расположивом медицинском доку-
ментацијом о лечењу умрлог лица. 

Уколико мртвозорник утврди да 
се ради о случају из става 2. овог члана, 
дужан је да одмах позове координатора 
мртвозорничке службе, који је обавезан 
да одреди другог мртвозорника да умес-
то њега обави преглед и утврдити чиње-
ницу смрти, као и место, време и узрок 
смрти и изда потврду о смрти.

Доктор медицине који је у болести 
пре смрти лечио умрлу особу, обавезан 
је мртвозорнику на његов захтев омо-
гућити увид у медицинску документа-
цију ради утврђивања узрока смрти. 

Члан 11.

Након што је извршио преглед, 
утврдио време и узрок смрти, мртвозор-
ник попуњава потврду о смрти, као и 
потврду која служи за добијање дозволе 
за сахрањивање, која се издаје лицима 
која по закону могу да пријаве чињеницу 
смрти.

Мртвозорник је дужан да уредно 
и читко попуни потврду о смрти и изда 
је у три примерка, при чему један при-



638 страна - Број 23/2015        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        6. новембар 2015. године

мерак задржава за себе, а два примерка 
доставља матичару матичног подручја 
општине Бачка Паланка у чијем саставу 
је насељено место где је смрт наступила, 
у циљу уписа чињенице смрти у матич-
ну књигу умрлих. 

Члан 12.

Лице умрло изван здравствене ус-
танове, може се сахранити, по правилу 
24 до 48 сати од настанка смрти, а након 
што је смрт утврђена од стране мртвозор-
ника и издата потврда о смрти, у складу 
са Законом о здравственој заштити.

Члан 13.

Координатор мртвозорничке служ-
бе је дужан да Одељењу за друштвене 
делатности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка надлежној месечно под-
несе извештај о раду и тонајкасније до 5. 
у месецу за претходни месец.

Мртвозорници су дужни да уред-
но евидентирају све случајеве утврђи-
вања времена и узрока смрти лица умр-
лих изван здравствене установе кроз 
Протокол умрлих, који се води у здрав-
ственој установи. 

Члан 14.

Мртвозорник има право на накна-
ду за обављање послова мртвозорства.

Координатор мртвозорничке служ-
бе припада фиксни/непромењиви месеч-
ни додатка у износу од 5.000,00 динара.

Висину накнаде из става 1. овог 
члана одређује посебним актом Општин-
ско веће, у складу са одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка.  

Накнада за извршени преглед 
умрлог лица износи ½ дневнице на дан 
прегледа умрлог лица. 

 - Надокнада за рад лекара 
мртвозорника утврђује се у за-
висности од тога да ли је у пи-
тању случај утврђивања:

 - природне смрти у насеље-
ном месту у коме је и место 
становања мртвозорника; 
- природне смрти у насељеном 
месту које није место стано-
вања мртвозорника;

 - смрти у времену од 22.00 до 
6.00 часова наредног дана (рад 
ноћу).

Обрачун накнаде се врши на ос-
нову извештаја из члана 14. ове Одлуке, 
као и на основу броја издатих, односно 
евидентираних потврда о смрти.

Решење о утврђивању права на 
накнаду и исплати накнаде за рад мртво-
зорника, доноси Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

V  НАДЗОР

Члан 15.

Надзор над применом одредаба 
ове Одлуке врши Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

Уколико у поступку надзо-
ра Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка утврди да мртвозорник – ци не 
поступају у складу са одредбама ове од-
луке, иницираће поступак замене пред 
надлежним органом.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Новчаном казном у износу од 
5.000 до 75.000 динара казниће се мртво-
зорник ако:
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1. поступи супротно одредбама 
члана 8. став 2.ове Одлуке (не 
изврши непосредан преглед 
умрлог, односно не изађе на 
лице места, а изда потврду о 
смрти),

2. не поступи у складу са чланом 
9. став 2. ове Одлуке,

3. поступи супротно одредбама 
члана 10. став 2. ове Одлуке, 
поступи супротно одредбама 
члана 6. став 4. и члана 10. став 
3. ове Одлуке (не одазове се на 
позив координатора мртвозор-
ничке службе, односно не оба-
вести координатора мртвозор-
ничке службе),

4. не поступи у складу са чланом 
11. став 1. ове Одлуке.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 17.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-114-3/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА                                          

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

233

На основу члана 27. став 10. и 
члана 29. став 3. Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС" број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), а у вези са чланом 99. 
став 19. и став 20. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС" 
број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 
132/2014 и 145/2014), члана 3. и члана 15. 
став 1. Одлуке о прибављању и распола-
гању стварима у јавној својини Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 10/2014 и 21/2014) 
и члана 37. тачка 22. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 24/2013 – пре-
чишћен текст), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 34. седници, 
одржаној дана 02. новембра 2015. године, 
доноси

О Д Л У К У
о прибављању непокретности у 

јавну својину Општине  
Бачка Паланка 

Члан 1.

Општина Бачка Паланка присту-
па спровођењу поступка прибављања 
непокретности у јавну својину Општине 
Бачка Паланка, путем поклона, на којој 
је уписан Шијаков Стеван из Бачке Па-
ланке Југословенске армије 168, као но-
силац права приватне својине и то кат. 
парц. бр. 4726, КО Бачка Паланка – град, 
улица Радивоја Ћирпанова, остало веш-
тачки створено неплодно грађевинско 
земљиште у површини од 19а 12м2, упи-
сана у Лист непокретности бр. 2194 КО 
Бачка Паланка – град.

Члан 2.

Поступак прибављања непокрет-
ности непосредном погодбом, путем по-
клона, спроводи се у циљу привођења 
намени предметне непокретности за 
јавну површину – насељску улицу Ради-
воја Ћирпанова и усклађивања правног и 
фактичког стања. 
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Члан 3.

Поступак прибављања непокрет-
ности путем поклона спровешће Коми-
сија за прибављање и располагање не-
покретностима у јавној својини Општи-
не Бачка Паланка (у даљем тексту: Ко-
мисија) у складу са одредбама Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у 
јавној својини Општине Бачка Паланка.

Након спроведеног поступка Ко-
мисија за прибављање и располагање 
непокретностима у јавној својини доста-
виће предлог одлуке за прибављање не-
покретности путем поклона Скупштини 
општине Бачка Паланка.  

Члан 4.

За непокретност наведену у чла-
ну 1. ове Одлуке прибављена је процена 
тржишне вредности непокретности од 
стране Пореске управе, Филијала Бачка 
Паланка под бројем 205-464-08-10/2015 
од 27. маја 2015. године.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-46-37/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

234

На основу члана 27. став 10, чла-
на 29. став 2. и члана 30. став 1. тачка 3. 

Закона о јавној својини ("Службени гла-
сник Републике Србије", број 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 1. та-
чка 3. 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 и 48/2015), члана 15. став 
1. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 10/2014 и 21/2014), 
члана 4. став 1. и 3. Уредбе о услови-
ма, начину и поступку под којима се 
грађевинско земљиште у јавној својини 
може отуђити или дати у закуп по цени 
мањој од тржишне цене, односно закуп-
нине или без накнаде, као и услове, на-
чин и поступак размене непокретности 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 61/2015) 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 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године доноси

О Д Л У К У
о размени непокретности у јавној 
својини Општине Бачка Паланка 

Члан 1.

Општина Бачка Паланка је упи-
сана као носилац права јавне својине на 
непокретностима и то:

 - катастарска парцела бр. 228, 
њива 1. класе у површини од 
13а 10м2 у делу 1/1, уписана у 
Лист непокретности број 128 
К.О. Обровац.
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Члан 2.

Дејановић Жељко из Обровца упи-
сан је као носилац права приватне своји-
не на непокретностима и то:

 - катастарска парцела бр. 365, њи-
ва 2. класе у површини од 07а 
06м2, уписана у Лист непокрет-
ности бр. 104 К.О. Обровац.

Члан 3.

Општина Бачка Паланка присту-
па спровођењу поступка прибављања не-
посредном погодбом путем размене не-
покретности у јавну својину на којима је 
уписан Дејановић Жељко из Обровца на 
следећим непокретностима:

 - катастарска парцела бр. 365, 
њива 2. класе у површини од 
07а 06м2, уписана у Лист не-
покретности бр. 104 К.О. Об-
ровац. 

Члан 4.

Општина Бачка Паланка приступа 
спровођењу поступка отуђења непосред-
ном погодбом путем размене непокрет-
ности из јавне својине у корист Дејано-
вић Жељка из Обровца на следећим не-
покретностима и то:

 - катастарска парцела бр. 228, 
њива 1. класе у површини од 
13а 10м2 у делу 1/1, уписана у 
Лист непокретности бр. 128 
К.О. Обровац.

Члан 5.

Поступак размене непокретности 
непосредном погодбом се спроводи из 
разлога што је предметна парцела коју 
Општина Бачка Паланка прибавља на-
мењена јавној површини-гробљу, док је 
парцела коју Општина Бачка Паланка 
отуђује намењена за стамбену зону.

Члан 6.
Поступак прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом 
путем размене спровешће Комисија за 
прибављање и располагање непокрет-
ностима у јавној својини Општине Ба-
чка Паланка (у даљем тексту: Комисија) 
у складу са одредбама Одлуке о приба-
вљању и располагању стварима у јавној 
својини Општине Бачка Паланка.

Након спроведеног поступка Ко-
мисија за прибављање и располагање 
непокретностима у јавној својини дос-
тавиће предлог одлуке за прибављање и 
отуђење непокретности путем размене 
Скупштини општине Бачка Паланка. 

Члан 7.

За непокретности наведене у чла-
ну 1. и члану 2. ове Одлуке прибављена 
је процена тржишне вредности непокрет-
ности од стране Пореске управе, Филија-
ла Бачка Паланка под бројем 205-464-08-
00044/2014-И2БО2 од 19. новембра 2014. 
године.

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове одлу-
ке престаје да важи Решење Скупштине 
општине Бачка Паланка бр. I-06-1/2002-
11 од 04. марта 2002. године. 

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-46-38/2015 
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије", број 129/2007 
и 83/2014 - др.закон), члана 72-77. Зако-
на о туризму ("Службени гласник Ре-
публике Србије", број 36/2009, 88/2010, 
99/2011 - др.закон и 93/2012) и члана 37. 
тачка 8. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћени текст) 
Скупштина Општине Бачка Паланка, на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је 

О Д Л У К У
o измени и допуни Одлуке 

o оснивању Фонда за развој 
предузетништва Општине  

Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Фонда за 
развој предузетништва Општине Бачка 
Паланка          ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 9/2006 и 16/2014) у 
члану 6. став 1. у тачки 11. која гласи: 

"додела субвенција предузетни-
цима и малим предузећима." после тачке 
додаје се зарез и речи:

"као и физичким лицима који пру-
жају туристичке услуге у оквиру домаће 
радиности и сеоском туристичком до-
маћинству." 

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-025-5/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 1. став 2. тачка 3. 
и члана 9. став 4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом ("Служ-
бени гласник Републике Србије" бр. 
16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 32. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 
37. став 1. тачка 6. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", бр. 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 34. седници, одржаној 
дана 02. новембра 2015. године, доноси 

О Д Л У К У 
о изменама и допуни Одлуке 
о праву на бесплатну ужину 
социјално угроженој деци у 

основним школама 

Члан 1.

У Одлуци о праву на бесплат-
ну ужину социјално угроженој деци у 
основним школама ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", бр. 4/2015), у 
члану 2. после речи "основне школе" до-
дају се речи ", као и за децу која похађају 
припремни предшколски програм при 
сеоским основним школама"
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Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

"Члан 3.

Право на бесплатну ужину при-
знаје се за:

1. децу из породица које оства-
рују право на новчано-социјал-
ну помоћ по Закону о социјал-
ној заштити,

2. треће и свако наредно дете из 
породица са троје и више деце,

3. децу без родитељског старања и

4. децу са сметњама у развоју, 
уколико ово право нису оства-
рила по другом основу."

Члан 3.

У члану 4. у ставу 2. речи "решење 
о оствареном праву на дечији додатак, 
односно," се бришу. 

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-55-5/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 76 Закона о буџет-
ском систему ("Службени гласник РС", 

број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 
108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" број 129/2007 
и 83/2014 – др. закон) и члана 37. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, донела је

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

извршењу буџета Општине Бачка 
Паланка за период јануар – јун 

2015. године

I

Прихвата се Извештај о извршењу 
буџета Општине Бачка Паланка за пери-
од јануар – јун 2015. године, који је са-
чинило Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, под бројем IV -02-41/2015-161 од 
15. јула 2015. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-36/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
РС" број 129/2007 и 83/2014 – др. за-
кон) и члана 37. став 1. тачка 21. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, донела је

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

Фонда за изградњу станова 
солидарности Општине Бачка 

Паланка за 2014. годину

I

Прихвата се Извештај о раду 
Фонда за изградњу станова солидар-
ности Општине Бачка Паланка за 
2014. годину, сачињен под бројем 01-
06/1-15 од 17. априла 2015. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-37/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
РС" број 129/2007 и 83/2014 – др. за-
кон) и члана 37. став 1. тачка 21. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, донела је

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

АД "Пословно производни центар 
Бачка Паланка" Бачка Паланка за 

2014. годину

I

Прихвата се Извештај о раду АД 
"Пословно производни центар Бачка Па-
ланка" Бачка Паланка за 2014. годину, 
који је Скупштина акционара АД "По-
словно производни центар Бачка Па-
ланка" Бачка Паланка усвојила одлуком 
број: С -4-14/15 од 22. јуна 2015. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-38/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС" број 129/2007 и 83/2014 
– др. закон) и члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 24/2013- пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 34. седници, 
одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, донела је

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

Предшколске установе "Младост" 
Бачка Паланка за радну 2014/2015 

годину

I

Прихвата се Извештај о раду 
Предшколске установе "Младост" Ба-
чка Паланка за радну 2014/2015 годину, 
за који је Савет родитеља дао позитив-
но мишљење одлуком број 1130/1 од 14. 
септембра 2015. године, а Управни одбор 
Предшколске установе "Младост" Бачка 
Паланка усвојио одлуком број 1132/1 од 
14. септмбра 2015. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-60-8/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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 На основу члана 99. и 100. Зако-
на о планирању и изградњи ("Службени 
гласник Републике Србије", број 72/2009, 
81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 
и 145/2014), члана 11. Одлуке о грађе-
винском земљишту ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 5/2010, 
19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013) и чла-
на 37. Статута Скупштине општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 24/2013- пречишћен 
текст) Скупштина Општине Бачка Па-
ланка на својој 34. седници, одржаној 
дана 02. новембра 2015. године, доноси

ПРОГРАМ
 o измени и допуни Програма 

отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној 

својини у Општини Бачка 
Паланка за 2015. годину

Члан 1.

У Програму отуђења и давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини у Општини Бачка Паланка за 
2015. годину ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 6/2015) иза члана 4. 
додаје се члан 4 а. који гласи:

"Члан 4а.

Назив планског документа: План 
генералне регулације Бачка Паланка 
("Службени лист општине Бачка Палан-
ка", број 16/2011 и 22/2012) - локалитет 
блок 101б и блок 96, КО Бачка Паланка-
град.
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број листа 
непокретности број парцеле површина 

парцеле /м2/
уређеност грађевинског 

земљишта
намена 
парцеле

3845 23651/4
23651/6

1308
105 уређено радна 

површина

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Одлуком о грађевинском земљишту 
("Службени лист општине Бачка Паланка", број 5/2010, 19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013) 
што у природи чини део пословног круга "Дунавпревоз" а.д. Бачка Паланка."

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-464-59/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

242

На основу члана 23. став 2. и члана 27. став 10, а у вези са чланом 18. став 6. Закона 
о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 4. став 
2. Одлуке о прибављању и раполагању стварима у јавној својини Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 10/2014 и 21/2014) и члана 37. тачка 
28. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 34. седници, 
одржаној 02. новембра 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине Бачка 

Паланка, ПУ "Младост" Бачка Паланка

I

Општина Бачка Паланка даје на коришћење непокретност уписану у Лист не-
покретности бр.2389 к.о. Бачка Паланка-град, уписане под кат. парц. 5462, остале зграде 
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– ДЕЧЈИ ВРТИЋ, укупне површине 5а 
20м2, јавна својина Општине Бачка Па-
ланка ПУ "Младост" из Бачке Паланке.

II

Уговор о давању на коришћење 
непокретности из тачке I овог Решења, 
којим ће се ближе регулисати међусобни 
односи закључиће председник Општи-
не Бачка Паланка, након прибављања 
мишљења од стране Општинског јавног 
правобранилаштва Бачка Паланка.

III

Ово решење је коначно.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-46-39/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

243

На основу члана 27. став 10. За-
кона о јавној својини ("Службени гла-
сник Републике Србије", број 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 2. и члана 21. 
став 2. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
24/2012 и 48/2015), члана 7. став 1. и члана 

12. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 10/2014 и 21/2014) и 
члана 37. тачка 24. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 34. седници, одржаној 
дана 02. новембра 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 о отуђењу непокретности из јавне 
својине Општине Бачка Паланка

I

Општина Бачка Паланка отуђује у 
поступку јавног надметања (лицитације) 
непокретност уписану у Лист непокрет-
ности бр. 797 К.О. Челарево, под катас-
тарском парцелом бр. 30, посебан део 
зграде, површине 58 м², I спрат, стан број 
10, јавна својина Општине Бачка Палан-
ка, у корист Рајковић Вукоте из Челаре-
ва, ул. Словачка бр. 33.

II

Непокретност из тачке I овог Ре-
шења отуђује се по купопродајној цени 
у износу од 12.266,68 евра. Исплата ку-
попродајне цене извршиће се у динарској 
противвредности по званичном средњем 
курсу Народне банке Србије на дан уп-
лате.

III

Уговор о отуђењу непокретности 
из тачке I овог Решења закључиће пред-
седник Општине, након прибављеног 
мишљења од стране Правобранилаштва 
општине Бачка Паланка.
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IV

Ово Решење је коначно.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 46-40/2015
02. новебар 2015. године
Б А Ч К А П А Л А Н К А                                

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

244

На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о стављању ван снаге Решења 

о давању сагласности ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка 

на поверавање комуналних 
делатности за МЗ "Нова 

Гајдобра" и МЗ "Гајдобра", ДОО 
"Универзал" Гајдобра

I

Овим решењем ставља се ван сна-
ге Решење о давању сагласности ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка на по-
веравање комуналних делатности за МЗ 

"Нова Гајдобра" и МЗ "Гајдобра", ДОО 
"Универзал" Гајдобра ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 25/2011).

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-250/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

245

На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка    на својој 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о стављању ван снаге Решења 

о давању сагласности ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка 

на поверавање комуналних 
делатности за насељена места 

Силбаш и Параге, ДОО "Драгачи" 
Силбаш

I

Овим решењем ставља се ван сна-
ге Решење о давању сагласности ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка на 
поверавање комуналних делатности за 
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насељена места Силбаш и Параге, ДОО 
"Драгачи" Силбаш ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 35/2011).

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-251/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

246

На основу члана 37. тачка 20. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013 – пречишћен текст) и члана 8. та-
чка 7. Одлуке о оснивању Предшколске 
установе "Младост" Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 19/2011 и 29/2011), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, донела је 

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

"Младост" Бачка Паланка за 
радну 2015/2016 годину

I

Даје се сагласност на Годишњи 
план рада Предшколске установе "Мла-
дост" Бачка Паланка за радну 2015/2016 

годину, који је донео Управни одбор 
Предшколске установе "Младост" Бачка 
Паланка, на седници одржаној дана 14. 
септембра 2014. године, уз прибављено 
мишљење Савета родитеља под деловод-
ним бројем 1130/1 од 14. септембра 2015. 
године.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-9/2015
02. новембар /2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

247

На основу члана 17. став 1. Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 18/2010) и члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 34. 
седници, одржаној дана 02. новембра 
2015. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Анекс 

Предшколског програма 
Предшколске установе "Младост" 
Бачка Паланка за радну 2015/2016. 

годину
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I

Даје се сагласност на Анекс 
Предшколског програма Предшколске 
установе "Младост" Бачка Паланка за 
радну 2015/2016. годину, у делу који 
се односи на планирана материјална 
средства за његово остваривање у складу 
са Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2015. годину, а који је донео 
Управни одбор Предшколске установе 
"Младост" Бачка Паланка, на седници 
одржаној дана 14. септембра 2015. годи-
не, уз прибављено мишљење Савета ро-
дитеља под деловодним бројем 1130/1 од 
14. септембра 2015. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-10/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

248

На основу члана 50. став 2. Закона 
о јавним предузећима ("Службени гла-
сник Републике Србије", број 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 
- др. закон), члана 27. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног пре-
дузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 7/2013, 16/2013 и 32/2013) и чла-
на 37. тачка 20. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка", број 24/2013 - пречишћен 

текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 34 седници, одржаној 
дана 02. новембра 2015. године, донелa је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 

Ребаланс Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа 

"Комуналпројект" Бачка Паланка 
за 2015. годину

I

Даје се сагласност на Ребаланс 
Програм пословања Јавног комуналног 
предузећа "Комуналпројект" Бачка Па-
ланка за 2015. годину, који је донео Над-
зорни одбор Јавног комуналног преду-
зећа "Комуналпројект" Бачка Паланка 
на својој 40. седници, одржаној дана 18. 
августа 2015. године, одлуком под бројем 
01-40/40-1-2015. 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 400-12/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

249

На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 
и 83/2014 -др. закон), члана 37. Закона о 
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култури ("Службени гласник Републи-
ке Србије" број 72/2009), члана 37. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013 – пречишћен текст) 
и члана 15. Одлуке о оснивању Установе: 
Културни центар Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
29/2011 и 27/2012), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 34. седници, 
одржаној дана 02. новембра 2015. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности 
директора Установе:"Културни 
центар Бачка Паланка" Бачка 

Паланка

I

MАРКО КНЕЖИЋ, професор 
шпанског језика и књижевности из Бачке 
Паланке, разрешава се дужности вршио-
ца дужности директора Установе "Кул-
турни центар Бачка Паланка" у Бачкој 
Паланци, због именовања директора по 
поновљеном конкурсу за именовање ди-
ректора.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-66/2015.
02. новембра 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

250

На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 
и 83/2014 -др. закон), члана 34. и 35. За-
кона о култури ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 72/2009), члана 37. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013 – пречишћен текст) и 
члана 14. Одлуке о оснивању Установе: 
Културни центар Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
29/2011 и 27/2012), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 34. седници, 
одржаној дана 02. новембра 2015. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Установе: 

"Културни центар Бачка Паланка" 
Бачка Паланка

I

Именује се МАРКО КНЕЖИЋ, 
професор шпанског језика и књижевнос-
ти из Бачке Паланке, за директора Уста-
нове "Културни центар Бачка Паланка" у 
Бачкој Паланци, на мандатни период од 
четири године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-61/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 35. 
и члана 39. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 119/2012, 116/2013-аутентично тума-
чење и 44/2014-др.закон), члана 37. тачка 
9. и члана 108. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", број 24/2013 - пре-
чишћен текст), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 34. седници, 
одржаној дана 02. новембра 2015. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу директора Jавног 

предузећа "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" Бачка 

Паланка

I

ЂОРЂЕ ВУЈИЧИЋ, дипломирани 
инжењер технологије из Бачке Палан-
ке, разрешава се дужности директора 
Jавног предузећа "Дирекција за изградњу 
општине Бачка Паланка" Бачка Паланка, 
на коју је именован решењем Скупшти-
не општине Бачка Паланка, број II-119-
167/2013 од 04. октобра 2013. године, пре 
истека периода на који је именован.

II

Решење ступа на снагу даном до-
ношења и коначно је.

III

Диспозитив овог решења објави-
ти у "Службеном гласнику Републике 
Србије",  "Службеном листу Општине 

Бачка Паланка", као и на интернет стра-
ници Општине Бачка Паланка www.
backapalanka.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-84/2015
02. новембар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

252

На основу члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
129/2007 и 83/2014 - др.закон), члана 42. 
Закона о јавним предузећима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење 
и 44/2014-др.закон), члана 37. тачка 9. и 
члана 108. став 1. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", број 24/2013 - пре-
чишћен текст), Скупштина општине Ба-
чка Паланка, на својој 34. седници, одр-
жаној дана 02. новембра 2015. године и 
04. новембра 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

директора Jавног предузећа 
"Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка" Бачка Паланка

I

БРАНИСЛАВ ШУШНИЦА, дип-
ломирани економиста из Парага, име-
нује се за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу 
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Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка, 
на период који није дужи од шест месеци.

II

Решење ступа на снагу даном до-
ношења и коначно је. 

III

Диспозитив овог решења објави-
ти у "Службеном гласнику Републике 
Србије",  "Службеном листу Општине 
Бачка Паланка", као и на интернет стра-
ници Општине Бачка Паланка www.
backapalanka.org.rs.

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-85/2015
04. новембар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 13. и члана 17. 
Закона о јавним предузећима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
119/2012, 116/2013 - аутентично тума-
чење и 44/2014 - др. закон), члана 32. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 
36. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа Спортско-рекреациони 
центар "Тиквара" Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", број 
7/2013, 16/2013 и 32/2013) и члана 37. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст), 

Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донелa је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању 

председника Надзорног одбора 
Јавног предузећа Спортско-

рекреациони центар "Тиквара" 
Бачка Паланка 

I

СТЕВАН КОЗОМОРА, се разре-
шава дужности председника Надзор-
ног одбора Јавног предузећа Спортско-
рекреациони центар "Тиквара" Бачка 
Паланка. 

II

МИЛАН РАДОВИЋ, се именује 
за председника Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортско-рекреациони цен-
тар "Тиквара" Бачка Паланка.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-86/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 13. и члана 17. 
Закона о јавним предузећима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
119/2012, 116/2013 - аутентично тума-
чење и 44/2014 - др. закон), члана 32. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 
36. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа "Кому-
налпројект" Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
7/2013, 16/2013 и 32/2013) и члана 37. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донелa је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању 

председника Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа 

"Комуналпројект" Бачка Паланка 

I

МИОДРАГ МАРЈАНОВИЋ, се 
разрешава дужности председника Над-
зорног одбора Јавног комуналног преду-
зећа "Комуналпројект" Бачка Паланка. 

II

АЛЕКСАНДАР ГАЈДОБРАН-
СКИ, се именује за председника Надзор-
ног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" Бачка Паланка.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-87/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 и 83/2014-др. закон) 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 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године и 04. новембра 2015 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању 

председника и чланa Управног 
одбора и председника и члана 

Надзорног одбора Дом здравља" 
Др Младен Стојановић" у  

Бачкој Паланци

I

Разрешава се, СИМО ЈАНДРИЋ, 
дужности председника Управног одбора 
Дом здравља "Др Младен Стојановић" у 
Бачкој Паланци, изабран из реда пред-
ставника локалне самоуправе. 

Разрешава се, МИРОСЛАВ АР-
СЕНОВ, дужности члана Управног од-
бора Дома здравља "Др Младен Стојано-
вић" у Бачкој Паланци,  изабран из реда 
представника локалне самоуправе. 



6. новембар 2015. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 23/2015 - страна 655  

Разрешава се, СТЕВО ЋУЋУЗ, 
дужности председника Надзорног одбо-
ра Дома здравља "Др Младен Стојано-
вић" у Бачкој Паланци,  изабран из реда 
представника локалне самоуправе. 

Разрешава се, МИЛОШ МАЈСТО-
РОВИЋ, дужности члана Надзорног од-
бора Дома здравља "Др Младен Стојано-
вић" у Бачкој Паланци,  изабран из реда 
представника локалне самоуправе. 

II

Именује се, ПЕРО МИЈАНОВИЋ, 
за председника Управног одбора Дом 
здравља "Др Младен Стојановић" у Ба-
чкој Паланци, из реда представника ло-
калне самоуправе. 

Именује се, ЖИВКО ШЉИВАР, за 
члана Управног одбора Дом здравља "Др 
Младен Стојановић" у Бачкој Паланци, из 
реда представника локалне самоуправе. 

Именује се, др РАДОВАН МА-
ЛУЦКОВ, за председника Надзорног 
одбора Дом здравља "Др Младен Стоја-
новић" у Бачкој Паланци, из реда пред-
ставника локалне самоуправе. 

Именује се, СТЕВО ЋУЋУЗ, за 
члана Надзорног одбора Дом здравља 
"Др Младен Стојановић" у Бачкој Палан-
ци, из реда представника локалне само-
управе. 

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-98/2015
04. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

256

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/09 и 52/201, 55/2013) и члана 38. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је 

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

"Здравко Челар" у Челареву 

I

Разрешава се, ДАЛИБОРКА УЗЕ-
ЛАЦ, изабрана из реда родитеља, дуж-
ности члана Школског одбора Основне 
школе "Здравко Челар" у Челареву.

II

Именује се, БОРИСЛАВ СОВИЉ, 
изабран из реда родитеља, за члана 
Школског одбора Основне школе "Здрав-
ко Челар" у Челареву.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-19/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/09 и 52/201, 55/2013) и члана 38. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Гимназије "20 

октобар" у Бачкој Паланци 

I

Разрешава се, НЕНАД ЈАТИЋ, 
изабран из реда запослених, дужности 
члана Школског одбора Гиманзије "20 
октобар" у Бачкој Паланци.

II

Именују се, СНЕЖАНА ЖУЈИЋ, 
изабрана из реда запослених, за члана 
Школског одбора Гимназије "20 окто-
бар" у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-64/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

258

На основу члана 54. став 2. Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015- аутентично тумачење и 68/2015), 
члана 32. тачка 9. Закона о локалној са-
моуправи ("Службени гласник Репу-
блике Србије", број 129/2007 и 83/2014 
- др. закон), и члана 37. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013 –пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 34. се-
дници, одржаној дана 02. новембра 2015. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора ССШ " Др 
Радовој Увалић" у Бачкој Паланци

I

Разрешавају се, ЂОРЂЕ ЛУКАЧ 
и АЛЕКСАНДАР ШАКОТА, дужности 
чланова Школског одбора ССШ " Др Ра-
довој Увалић" у Бачкој Паланци, изабра-
ни из реда родитеља.

II

Именују се, РАДМИЛА РИСТИЋ 
и СЛАВИЦА ЋУЛИБРК, за чланове 
Школског одбора ССШ " Др Радовој 
Увалић" у Бачкој Паланци, изабрани из 
реда родитеља.

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-80/2015
02. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010 
– Одлука Уставног суда и 54/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

заменика члана Општинске 
изборне комисије Бачка Паланка 

I

Разрешава се, НЕДЕЉКО ВЕ-
ЛЕМИР, дужности заменика члана 
Општинске изборне комисије Бачка Па-
ланка, изабран на предлог Одборничке 
групе Српска радикална странка. 

II

Именују се МИЛАН МАНДИЋ, 
за заменика члана, Општинске избор-
не комисије Бачка Паланка, на предлог 
Одборничке групе Српска радикална 
странка.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 14. Закона о локалним из-
борима ("Службени гласник Републике 
Србије" број 129/2007, 34/2010 – Одлука 
Уставног суда и 54/2011). 

Закон утврђује надлежност одбор-
ничких група као овлашћених предлага-
ча у поступку именовања сталног саста-
ва изборне комисије јединице локалне 
самоуправе, као и у погледу заступље-
ности одборничких група у сталном 
саставу изборне комисије. 

Чланом 13. став 3. Закона је 
утврђено да ниједна политичка странка 
или страначка коалиција не могу има-
ти више од половине чланова у сталном 
саставу органа за спровођење избора.

Дана 06. октобра 2015. године 
Одборничка група Српске радикалне 
странке доставила је предлог да се умес-
то Недељка Велемира, за заменика члана 
у Општинској изборној комисији име-
нује, Милан Мандић.

На основу достављеног предлога, 
Комисија за кадровска, административна 
питања и радне односе је утврдила Пред-
лог решења о измени Решења о образо-
вању Општинске изборне комисије Ба-
чка Паланка и именовању председника, 
чланова и секретара Општинске изборне 
комисије Бачка Паланка и њихових заме-
ника и предлаже Скупштини општине 
да у складу са предлозима Одборничке 
групе Српске радикалне странке донесе 
наведено решење.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 24 часа од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-81/2015
02. новембар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

260

На основу члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/07 и 83/2014 
- др. Закон) и члана 37. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 24/2013 – пре-
чишћен текст) и члана 2. и 4. Одлуке о 
оснивању Савета за међунационалне 
односе Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2008), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 34. седници, одржаној 
дана 02. новембра 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору председника, 

заменика председника и чланова 
Савета за међунационалне односе 

Општине Бачка Паланка

I

Разрешавају се дужности пред-
седника, заменика председника и чла-
нова Савета за међунационалне односе 
Општине Бачка Паланка, због истека 
мандата и то:

1. РАДЕНКО ПОЈУЖИНА, дуж-
ности председника 

2. ДАРКО БАЛИНОВИЋ, дуж-
ности заменика председника

3. ЗОРАН МИЛАНОВ, дужности 
члана

4. ВОЈИН ГАЈДОБРАНСКИ, 
дужности члана

5. ВЛАСТА ШУСТЕР ЧЕРВЕНИ, 
дужности члана

6. ВЛАДИМИР БОДОР, дуж-
ности члана

7. ФРАЊО ЛОВРЕНЧИЋ, дуж-
ности члана.

II

У Савет за међунационалне одно-
се Општине Бачка Паланка бирају се:

1. РАДЕНКО ПОЈУЖИНА, за 
председника 

2. ДАРКО БАЛИНОВИЋ, за за-
меника председника

3. ЗОРАН СТАНИМИРОВИЋ, за 
члана

4. ВЛАСТА ШУСТЕР ЧЕРВЕ-
НИ, за члана

5. МИЛАН ЗАВАЛИЋ, за члана 

6. САНДРА КАРАС, за члана

7. МАЈА ЈОВАНОВИЋ, за члана. 

III

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-67/2015
02. новембар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. и 43. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013- пречишћен текст) и члана 40. и 
43. Пословника Скупштине општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору заменика 

председника Комисије за 
статутарна питања, организацију 

и нормативна акта Скупштине 
општине Бачка Паланка

I

Разрешава се НЕДЕЉКО ВЕЛЕ-
МИР, дужности заменика председника 
Комисије за статутарна питања, орга-
низацију и нормативна акта Скупштине 
општине Бачка Паланка, из реда грађана.

II

Бира се НЕБОЈША МИШИЋ, за 
заменика председника Комисије за ста-
тутарна питања, организацију и норма-
тивна акта Скупштине општине Бачка 
Паланка, из реда грађана.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-82/2015
02. новембар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. и 43. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013- пречишћен текст) и члана 40. и 
43. Пословника Скупштине општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана 

Комисије за представке и предлоге 
Скупштине општине  

Бачка Паланка

I

Разрешава се НИКОЛА РАЈАК, 
дужности члана Комисије за представке 
и предлоге Скупштине општине Бачка 
Паланка, из реда грађана.

II

Бира се ДРАГАН НЕНАДОВИЋ, 
за члана Комисије за представке и пред-
логе Скупштине општине Бачка Палан-
ка, из реда одборника.
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III

Ово Решење објавиће се у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-83/2015
02. новембар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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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 Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 34. седници, одржаној дана 02. но-
вембра 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору заменика 

председника Комисије за 
кадровска, административна 

питања и радне односе Скупштине 
општине Бачка Паланка

I

Разрешава се, СЛАВИЦА АЈДЕР, 
дужности заменика председника Коми-
сије за кадровска, административна пи-
тања и радне односе Скупштине општи-
не Бачка Паланка, изабрана из реда 
одборника.

II

Бира се, РАДЕНКО ПОЈУЖИНА, 
за заменика председника Комисије за 
кадровска, административна питања и 
радне односе 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-119-96/2015
02. новембар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 45. став 7. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије", број 129/2007 и 
83/2014-др. закон), члана 63. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 6. став 
1. и члана 33. став 7. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 138. 
седници, одржаној дана 04. новембра 
2015. године, донело је следећи 

ЗАКЉУЧАК 
о измени Закључка о задужењима 

чланова Општинског већа 
Општине Бачка Паланка
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I

У Закључку о задужењима члано-
ва Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 11/2013, 30/2013, 5/2014, 
13/2014, 28/2014 и 8/2015) члан I став 1. 
тачка 2. мења се и гласи:

"ДРАГАНА БАНОВИЋ, за област 
функционисања месних заједница;"

и члан I став 1. тачка 9. мења се и 
гласи:

"НАДЕЖДА ГАНИЋ, за област 
друштвених делатности, здравства, со-
цијалне заштите и јавног информисања."

II

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-119-97/2015
04. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", број 24/2013-пре-
чишћени текст), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 5. oктобра 2015. го-
дине, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

расподелу хуманитарних пакета 

хране најугроженијим породицама 
избегличке и интерно расељене 

популације на територији општине 
Бачка Паланка 

I

Образује се Комисија за распо-
делу хуманитарних пакета хране нају-
гроженијим породицама избегличке и 
интрено расељене популације на терито-
рији општине Бачка Паланка ( у даљем 
тексту: Комисија). 

Мандат Комисије траје до завр-
шетка расподеле пакета.

II

У Комисију се именује:

 - Мирослава Шолаја, за пред-
седника

 - Здравка Мерњик, за заменика 
председника

 - Никола Лалић, за члана

 - Љиљана Бошњак, за члана

 - Татјана Кукољ, за члана

III

Задатак Комисије је да изврши 
расподелу хуманитарних пакета и доста-
ви правдање Комесаријату за избеглице 
и миграције Републике Србије.

IV

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштевене делатнос-
ти Општинске управе Бачка Паланка.
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VI

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

V

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-82
5. октобар 2015. године 
Бачка Паланка    

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", број 24/2013-пре-
чишћени текст) и Уговора о сарадњи бр. 
I-016-43/2015 од 22. јуна 2015. године, 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 15. септембра 2015. године, донео је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана 

Комисије за доделу помоћи за 
побољшање услова становања 

интерно расељених лица док су у 
расељеништву кроз доделу помоћи 
у виду грађевинског материјала за 
поправкуи адаптацију сеоске куће 

са окућницом

I

Разрешава се БРАНИСЛАВ ШУ-
ШНИЦА дужности члана Комисије за 
доделу помоћи за побољшање услова 
становања интерно расељених лица док 
су у расељеништву кроз доделу помоћи 
у виду грађевинског материјала за по-
правку и адаптацију сеоске куће са окућ-
ницом.

Именује се МЛАДЕН ЛУЧИЋ 
за члана Комисије за доделу помоћи за 
побољшање услова становања интерно 
расељених лица док су у расељеништву 
кроз доделу помоћи у виду грађевинског 
материјала за поправку и адаптацију се-
оске куће са окућницом.

II

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-83
15. септембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", број 24/2013-пре-
чишћени текст) и Уговора о донацији пот-
писаног 2. новембра 2015. године између 
Јужнобачког управног округа и Општи-
не Бачка Паланка бр. I-40-118/2015, пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 5. 
новембра 2015. године, донео је следеће
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Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању 
чланова Комисије за доделу 

минералног ђубрива и семенске 
пшенице малим пољопривредним 

произвођачима општине  
Бачка Паланка

 I

Образује се Комисија за доделу 
минералног ђубрива и семенске пшени-
це малим пољопривредним произвођа-
чима општине Бачка Паланка ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Јелена Ћирић, за председника

 - Љиљана Бошњак, за члана

 - Здравка Мерњик, за члана

 - Станислава Ћаћић, за члана

 - Јелена Радусин, за члана

III

Задатак Комисије је да :
• утврди критеријуме за доделу 

минералног ђубрива и семен-
ске пшенице

• утврди начин доделе минерал-
ног ђубрива и семенске пшенице

• сачини списак 

• подели минерално ђубриво и 
семенску пшеницу

IV

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-89
5. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

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