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На основу члана 59. став 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 65, члана 
77. став 2.  и члана 108. став 2. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
153. седници, одржаној дана 09. фебруара 
2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 
места Општинске управе Општине 

Бачка Паланка

I

 Даје се сагласност на Правилник 
о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, који је донео 
начелник Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, дана 05. фебруара 2016. 
године, под бројем IV-110-3/2016.

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-110-4/2016
09. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА        

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.    
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 На основу члана 65. тачка 8. и чла-
на 108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 29. став 1. алинеја 10. Од-
луке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа Спортско-рекреациони цен-
тар „Тиквара“ Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
7/2013, 16/2013 и 32/2013), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
153. седници, одржаној дана 09. фебруара 
2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој 
организацији и  систематизацији 
радних места у Јавном предузећу 

Спортско-рекреациони центар 
„Тиквара“ Бачка Паланка

I

SLU@BENI LIST
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Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Јавном предузећу 
Спортско-рекреациони центар „Тиква-
ра“ Бачка Паланка, који је донео дирек-
тор Јавног предузећа Спортско-рекреа-
циони центар „Тиквара“ Бачка Паланка 
дана 05. фебруара 2016. године, одлуком 
број 37/016.

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-110-5/2016
09. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.    

37

На основу члана 65. став 1. тачка 
8. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013 - пре-
чишћен текст), Општинско веће Општи-
не Бачка Паланка, на својој 153. седници, 
одржаној дана 09. фебруара 2016. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији 

радних места Предшколске 
установе „Младост“  

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник о 
изменама и допунама Правилника о сис-
тематизацији радних места Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка, који 
је донео директор Предшколске устано-
ве „Младост“ Бачка Паланка, дана 05. 
фебруара 2016. године, под бројем 1759, 
а на који је Управни одбор Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка, дао 
сагласност дана 05. фебруара 2016. годи-
не, одлуком под бројем 1760.

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-110-6/2016
09. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.    
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На основу члана 65. тачка 8. и чла-
на 108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 13. став 2. Одлуке о осни-
вању Установе: „Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“- Бачка Паланка 
услед одвајања („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2006, 11/2011 и 
3/2012), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 153. седници, одржа-
ној дана 09. фебруара 2016. године, доне-
ло је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој 
организацији са описом послова и 
систематизацијом радних места у 

Центру за социјални рад Општине 
Бачка Паланка  

I

Даје се сагласност на Правилник 
о унутрашњој организацији са описом 
послова и систематизацијом радних мес-
та у Центру за социјални рад Општине 
Бачка Паланка, који је донео директор 
Центра за социјални рад Општине Бачка 
Паланка дана 26. јануара 2016. године, 
одлуком број 031-4-12/2016.

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-110-7/2016
09. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.    
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На основу члана 65. тачка 8. и чла-
на 108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 29. став 1. алинеја 10. Од-
луке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“ Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 

Паланка“, број 7/2013, 16/2013 и 7/2014), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 153. седници, одржаној дана 
09. фебруара 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних места у Јавном предузећу 

„Дирекција за изградњу Oпштине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Јавном предузећу 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка, који је донео 
директор Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ 
дана 05. фебруара 2016. године, одлуком 
број 011-43/1-16.

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-110-8/2016
09. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.    

40

На основу члана 65. тачка 8. и чла-
на 108. став 2. Статута Општине Бачка 
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Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 13. став 2. Одлуке о осни-
вању Тиристичке организације Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 29/2011), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 153. седници, одржаној дана 
09. фебруара 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији 
радних места Туристичке 

организације Општине  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места Туристичке органи-
зације Општине Бачка Паланка, који је 
донео Управни одбор Туристичке орга-
низације Општине Бачка Паланка дана 
01. фебруара 2016. године, одлуком број 
63/2016.

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-110-9/2016
09. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.    
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На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 - пречишћен текст), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 153. седници, одржаној дана 
09. фебруара 2016. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама Решења о образовању 

Савета за јавну безбедност 
Општине Бачка Паланка 

I 

У Решењу о образовању Савета 
за јавну безбедност Општине Бачка Па-
ланка објављеном у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“, број 11/2015 
и 16/2015, у члану I тачка 4. и тачка 7. 
мењају се тако да гласе: 

„4. Милан Кнежевић, представник 
Основног јавног тужилаштва, за члана“

„7. Др Горан Ступар, представник 
Дома здравља, за члана“

II

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“. 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-214-2/2016
09. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.    
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 135/2004, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011- одлука 
УС), члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 26/2009) и сагласности Ми-
нистарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, број 401-00-
00266/2016-09 од 08. фебруара 2016. године, Општинско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 154. седници, одржаној дана 19. фебруара 2016. године, донело је 

  П Р О Г Р А М 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. 

годину
1. Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена средстава оства-

рених на основу члана 85, 85а и члана 87. Закона о заштити животне средине 
(„Службени  гласник Републике Србије“, број 135/2004, 36/2009 – др. закон, 
72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука УС), Уредбе о одређивању активнос-
ти чије обављање утиче на животну средину („Службени гласник Републике 
Србије“, број 109/2009 и 8/2010) и Уредбе о критеријумима за утврђивање нак-
наде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009).

2. За реализацију Програма планирају се средства остварена у износу од  
92.641.678,04 динара и то: 

1. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 33.000.000,00
2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 59.641.678,04

УКУПНО: 92.641.648,04   

3. Која су буџетом Општине Бачка Паланка - Буџетски фонд за заштиту животне 
средине, распоређена на следећи начин: 

1. Услуге по уговору 11.200.000,00
2. Специјализоване услуге 16.700.000,00 
3. Текуће поправке и одржавање 400.000,00
4. Материјал 4.700.000,00
5. Зграде и грађевински објекти 59.641.678,04

Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за: 

Услуге по уговору: економска класификација 423
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1.  - активности у животној средини које доприносе безбедности и 
заштити здравља људи (сузбијање крпеља и симулида) 

 - картирање терена под амброзијом у 2016. години
 - сузбијање амброзије у урбаним деловима града
 - сузбијање амброзије у насељеним местима општине  
 - дератизација депонија у Општини Бачка Паланка  
 - услуге штампања (флајери, билтени и брошуре поводом 
обележавања важних датума у заштити животне средине)

 - услуге науке (стручна усавршавања, семинари у вези заштите 
животне средине)

 - третирање комараца  

500.000,00
800.000,00

1.800.000,00        
800.000,00
500.000,00

400.000,00 

400.000,00
6.000.000,00  

УКУПНО: 11.200.000,00

Специјализоване услуге: економска класификација 424 

2.  - мониторинг градског зеленила
 - превентивни заштитни третмани градског зеленила
 - мерење квалитета ваздуха (сумпор диоксид,чађ)
 - мерење квалитета земљишта
 - мерење нивоа буке
 - озелењавање дечијих игралишта у Општини Бачка Паланка 
 - озелењавање насељених места у Општини Бачка Паланка 
(подизање нових зелених површина и паркова)

 - активности везане за имплементацију локалног акционог 
плана управљања отпадом (чишћење, санација, рекултивација 
постојећих сметлишта и комунално опремање општине)    

 - израда елабората енергетске ефикасности у циљу утврђивања 
мера енергетске ефикасности објеката јавне намене  ради 
повећања енергетске ефикасности у сектору потрошње енергије    

 - ревитализација и одржавање постојећих засада и зелених 
површина          

 - израда енергетских пасоша за објекте јавне намене у циљу 
заштите животне средине смањењем употребе необновљивих 
врста енергије и одрживом експлоатацијом обновљивих 
ограничених врста енергије

 - заштита,одржавање и развој заштићених природних добара 
(парк природе „Тиквара“-услуге одржавања националних пар-
кова и природних површина, услуге очувања животне средине, 
услуге заштите животиња и биља, остале специјализоване 
услуге-имплементација плана развоја) 

 -  уређење специјалног резервата природе „Багремара“ (подизање 
нових зелених површина)

400.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00

500.000,00   

5.000.000,00

500.000,00

6.500.000,00
         

500.000,00

1.000.000,00

400.000,00

УКУПНО: 16.700.000,00
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Текуће поправке и одржавање: економска класификација 425

3. Репарација старих канти, монтажа 400.000,00
УКУПНО: 400.000,00

Материјал: позиција: економска класификација 426

  

4. - опремање посудама за одлагање отпада   (набавка врећа за 
примарну селекцију отпада )          

- подизање нових зелених површина и засада (набавка цвећа, 
садница, жардињера, земље) 

- стручна литература и часописи у вези заштите и 
унапређивања животне средине

- заштита,одржавање и развој заштићених природних добара 
(парк природе Тиквара  - материјал за очување животне 
средине, остали материјал за посебне намене)

1.000.000,00

2.000.000,00

200.000,00

      1.500.000,00
УКУПНО: 4.700.000,00

Зграде и грађевински објекти: економска класификација 511

5.  - изградња постројења за примарну селекцију отпада са трансфер 
станицом

 - ремедијација и санација земљишта у Општини Бачка Паланка 
ради привођења намени

На доле наведене ставке добијена је сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 
401-00-482/2015-09 од 14.12.2015. године. 

Због постојања септичких јама, а у циљу заштите подзем-
них вода како би се спречило њихово загађивање, потребно је 
урадити:

 - изградњу фекалне канализације у МЗ Обровац и МЗ Карађорђево

 - суфинансирање изградње и реконструкције објеката фекалне 
канализације у Младенову

 - изградњу таложнице за пречистач фекалне канализације у МЗ 
Гајдобра

У циљу заштите површинских вода потребно је урадити:

 - главни пројекат изградње обалоутврде у парку природе на 
језеру Тиквара

20.000.000,00

10.000.000,00     

17.000.000,00           

3.141.678,04      

5.500.000,00

4.000.000,00        
УКУПНО: 59.641.678,04 
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4. Финансирање и суфинанси-
рање активности из тачке 4. 
Програма вршиће се у завис-
ности од остварених средста-
ва на основу члана 85, 85а и 
87. Закона о заштити живот-
не средине („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 
135/2004, 36/2009 - др. закон, 
72/2009 - др. закон и 43/2011 - 
одлука УС). 

5. Приоритетне активности из та-
чке 4. овог Програма утврђује 
Председник општине Бачка 
Паланка. 

6. Реализацију овог Програма и 
надзор над извршавањем уго-
ворених обавеза и реализа-
цију појединачних програма и 
пројеката спроводи Одељење 
за финансије и буџет Општин-
ске управе Општине Бачка Па-
ланка. 

7. Овај Програм објавити у 
„Службеном листу Општине 
Бачка Паланка“. 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-11/2016
19. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић,с.р.

43

На основу члана 65. став 1. та-
чка 15. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), члана 19. На-
чела комасације у К.О. Визић („Службе-

ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
30/2014) и члана 33. став 6. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
154. седници, одржаној дана 19. фебруара 
2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Пројекат 
путне мреже и потока - канала у 

К.О. Визић 

I

Даје се сагласност на Пројекат 
путне мреже и потока - канала у К.О. Ви-
зић, који је израдио О.Д. „Геопанонија“ 
из Новог Сада.  

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-461-31/2016
19. фебруара 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић,с.р.

44

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
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Паланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 154. 
седници, одржаној дана 19. фебруара 
2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о раду Комисије за 
попис незаконито изграђених 

објеката на територији Oпштине 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о раду Комисије за попис незаконито из-
грађених објеката на територији Oпшти-
не Бачка Паланка, који је донео начел-
ник Општинске   управе Општине Бачка 
Паланка дана 10. фебруара 2016. године, 
под бројем IV-35-11/2016.

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-35-12/2016
19. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.

45

На основу члана 65. тачка 8. и чла-
на 108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) и члана 29. став 1. алинеја 10. Одлу-
ке о промени оснивачког акта Јавног ко-

муналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 7/2013, 16/2013 
и 32/2013), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка, на својој 154. седници, 
одржаној дана 19. фебруара 2016. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и 

систематизацији послова и радних 
задатака Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији посло-
ва и радних задатака Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ Бачка Па-
ланка, који је донео директор Јавног ко-
муналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка дана 11. фебруара 2016. 
године, одлуком број 05-125/1-2016.

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-110-12/2016
19. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.
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46

На основу члана 18. став 5. Закона 
о библиотечко-информационој делатнос-
ти („Службени гласник Републике Ср-
бије“ број 52/2011), члана 65. став 1. тачка 
8. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013 – пре-
чишћен текст) и члана 33. став 6. Посло-
вника о раду Општинског већа Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 154. седници, одржаној дана 
19. фебруара 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о  систематизацији 
радних места Народне библиотеке 
„Вељко Петровић“ Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о систематизацији радних места Народ-
нe библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка 
Паланка, који је донео директор Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Па-
ланка, под бројем 111/031 од 17. фебруара 
2016. године. 

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-110-1/2016
19. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.

47

На основу члана 219. став 4. Закона 
о здравственој заштити („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 107/2005, 
72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 
2. став 1. и 2. Одлуке о утврђивању смрти 
лица умрлих изван здравствне установе 
на територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 23/2015 и 2/2016), члана 16. став 
15. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 154. седници, одржаној 
дана 19. фебруара 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама и допунама Решења 
о одређивању доктора медицине 
за стручно утврђивање времена 

и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији 

Општине Бачка Паланка

I

У Решењу о одређивању доктора 
медицине за стручно утврђивање времена 
и узрока смрти умрлих изван здравстве-
не установе и издавање потврде о смрти 
на територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 25/2015), у глави I у ставу 1. након 
тачке 13. додају се следеће тачке: „

14. др Јулиана Пеар

15. др Јанко Крнач

16. др Анна Јањушевић

17. др Жељко Роквић

18. др Драгана Воденичаревић
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19. др Душан Месeлџија

20. др Радојка Маравић“

II

Ово решење објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-114-4/2016
19. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић,с.р.

48

На основу члана 38. и 42. Закона 
о правима пацијената („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 45/2013), а 
у вези са чланом 13. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 107/2005, 72/2009 
– др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 
119/2012 и 45/2013 – др.закон), члана 65. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 – пречишћен текст) и 
члана 35. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка је на својој 154. седници, 
одржаној дана 19. фебруара 2016. године, 
донело

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању 

Савета за здравље  Општине  
Бачка Паланка

I

У Решењу о образовању Саве-
та за здравље Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 2/2014, 10/2014, 20/2014 
и 21/2015), у глави II у ставу 1. тачка 1: 
„СТЕВАН ЈУРИЋ, из реда локалне сa-
моуправе, председник“ мења се тако да 
гласи: „НАДЕЖДА ГАНИЋ, из реда ло-
калне самоуправе, председник“.

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-5-3/2016-2
19. фербуар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.

49
На основу члана 6. став 6. Закона 

о озакоњењу објеката („Службени гла-
сник Републике Србије›› број 96/2015) и 
члана 18. став 1. алинеја 4. Одлуке о ор-
ганизацији Општинске управе („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
2/2009 и 19/2010), начелник Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, дана 10. 
02. 2016. године, донео је 

ПРАВИЛНИК
 о раду Комисије за попис 

незаконито изграђених објеката на 
територији Oпштине  

Бачка Паланка
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Члан 1.

Овим Правилником ближе се 
уређује рад Комисије за попис незако-
нито изграђених објеката на територији 
Oпштине Бачка Паланка, коју је на осно-
ву члана  6. став 6. Закона о озакоњењу 
објеката („Службени гласник Републике 
Србије“ број 96/2015) (у даљем тексту: 
Закон), за Општину Бачка Паланка фор-
мирао начелник Општинске управе. Пре-
ма члану 2. Закона, озакоњење објеката 
представља јавни интерес за Републику 
Србију. Попис незаконито изграђених 
објеката је предуслов за испуњење овог 
јавног интереса.

Члан 2.

Ради вршења пописа незакони-
то изграђених објеката на територији 
Општине Бачка Паланка, начелник 
Општинске управе формирао је две Ко-
мисије за попис.

Попис објеката траје до 27. 11. 
2016. године.

Члан 3.

Сваку Комисију за попис објеката 
чине председник комисије и три члана.

Члан 4.

Попис објеката на лицу места 
врши тим за попис који се састоји од ми-
нимално  два члана.

Члан 5.

Уколико се током пописног пери-
ода укаже потреба за већим бројем тимо-
ва за попис, о чему председник комиси-
је благовремено обавештава начелника 
Општинске управе, додатне пописне 
тимове или заменике чланова у склопу 
формираних комисија одређује начел-
ник.

Члан 6.

За вршење пописа користи се 
постојећа опрема којом располаже грађе-
винска и комунална инспекција:

 - 2 мерне траке

 - 2 ласерска даљиномера

 - 2 метра од 5м

 - 2 дигитална фотоапарата

 - рачунари стари од 2 до 10 го-
дина

 - два службена возила.

Члан 7.

Ради ефикасног вршења пописа 
потребно је обезбедити следећу додатну 
опрему:

 - 2 преносна рачунара

 - 2 таблета

 - 1 мултифункционални уређај 
(фотокопир, скенер, штампач)

 - 1 штампач за А3 формат папира 

 - идентификационе картице са 
фотографијом за чланове ко-
мисије, са личном фотогра-
фијом и бројем решења којим 
су именовани за члана коми-
сије

 - одговарајућа непромочива 
обућа и одећа. 

Напомена: део горе наведене опре-
ме предвиђен је Правилником  о легити-
мацији и опреми урбанистичког и грађе-
винског инспектора („Службени гласник 
Републике Србије“, број 30/2015). 

Члан 8.

Радом комисије руководи пред-
седник комисије. 
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У случају оправданог одсуства 
са рада, председник комисије поверава 
вршење функције заменика председни-
ка неком од чланова комисије, о чему 
благовремено обавештава начелника 
Општинске управе. 

Члан 9.

Задатак председника комисије је 
да:

 - организује и надгледа рад чла-
нова комисије и даје им по-
требне инструкције и упутства 
за рад,

 - од члана комисије задуженог 
за припрему пописа преузима 
припремљене податке и гра-
фичку документацију,

 - врши пријем записника (по-
писних листи) са терена, 

 - проверава правно формалну 
исправност записника и нала-
же исправљање грешака,

 - указује на пропусте приликом 
пописа,

 - врши евидентирање и за-
вођење записника о попису у 
попис аката,

 - уводи у евиденцију оба-
вештења о евиденцији незако-
нито изграђених објеката која 
физичка и правна лица сама 
подносе,

 - ради спровођења пописа у од-
ређеном насељеном месту, даје 
потребна стручна објашњења 
и инструкције шефовима Мес-
них канцеларија,

 - по потреби учествује у раду на 
терену ради давања упутста-
ва члановима који врше попис 
или отклањања грешака у по-
писним листама,

 - по завршетку пописа одређене 
зоне подноси извештај начел-
нику Општинске управе,

 - обавештава начелника о наста-
лим проблемима у спровођењу 
усвојеног Програма и динами-
ке пописа и предлаже мере за 
њихово отклањање,

 - по завршетку пописа једне зо-
не, доставља записнике грађе-
винској инспекцији на даљи 
поступак,

 - врши и друге послове неопхо-
дне за организацију пописа.

Члан 10.

За припрему података за рад лица 
која врше попис на терену, одређује се 
по један члан из састава сваке комисије, 
који се у том случају дневно не ангажује 
за рад на терену - члан за припрему по-
писа.   

Члан 11.

Припрема пописа врши се прекла-
пањем геодетских подлога из базе по-
датака Републичког геодетског завода 
са сателитским снимком територије 
Општине Бачка Паланка из 2015. годи-
не, објављеним од стране Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре.

Као помоћно средство могу се ко-
ристити и остали доступни просторни 
подаци из јавног географско-информа-
ционог система.

Предмет пописа су објекти дефи-
нисани Законом о озакоњењу објеката.

Члан 12.

Ради прикупљања додатних прос-
торних података, помоћ члановима ко-
мисије који врше припрему пописа пру-
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жиће стручна лица из ЈП „Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка“ на 
захтев начелника Општинске управе.

Члан 13.

Задатак члана комисије који врши 
припрему пописа је да:

 - присуствује радним састан-
цима ради добијања додатних 
инструкција и упутстава за 
рад од стране председника ко-
мисије, 

 - благовремено, минимално два 
пута недељно, доставља пред-
седнику и члановима комиси-
је списак објеката које треба 
пописати, по улицама или зо-
нама, уз приложену графичку 
документацију,

 - ради елиминисања објеката 
који нису предмет пописа, у 
надлежној служби Општин-
ске управе изврши увид у ба-
зу поднетих захтева за лега-
лизацију и те податке достави 
председнику комисије,

 - у случају спречености неког 
од чланова тимова за попис, по 
потреби врши попис објеката 
на терену,

 - у случају оправданог одсуства 
са рада, о томе благовремено 
обавести председника комисије.

Члан 14.

Задатак члана комисије за попис је да:

 - врши попис објеката у од-
ређеној зони према усвојеном 
Програму и динамици пописа 
донетом од стране начелника 
Општинске управе,

 - присуствује радним састан-
цима ради добијања додатних 

инструкција и упутстава за 
рад од стране председника ко-
мисије, 

 - у случају оправданог одсуства 
са рада, о томе благовремено 
обавести председника комиси-
је,

 - врши евидентирање незако-
нито изграђених објеката на 
обрасцу - појединачном по-
писном листу прописаном од 
стране министра ресорног ми-
нистарства грађевинарства,

 - једном недељно врши доста-
вљање појединачних пописних 
листова председнику комиси-
је, уз сачињен кратак извештај 
о извршеном попису,

 - за време пописа носи иденти-
фикациону картицу коју је ду-
жан да покаже приликом улас-
ка на приватни посед,

 - уколико је власник или ко-
рисник објекта који се пописује 
одсутан, да остави писано оба-
вештење о томе да је власник 
дужан да сам обавести коми-
сију о незаконито изграђеним 
објектима на његовој парцели 
попуњавањем прописаног об-
расца,

 - у случају да буде спречен да 
уђе на одређену локацију, без 
одлагања обавести председ-
ника комисије о насталом про-
блему.

Члан 15.

Комисија за попис је дужна да 
путем локалних медија и званичне ин-
тернет странице Општине Бачка Палан-
ка редовно обавештава јавност о спро-
вођењу пописа незаконито изграђених 
објеката и то:
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 - о времену почетка пописа од-
ређене зоне,

 - периоду пописа одређене зоне,

 - завршеном попису одређене 
зоне,

 - о могућности накнадне еви-
денције нелегалног објекта у 
случају да су власници из оп-
равданих разлога били одсут-
ни у периоду пописивања обје-
ката из одређене зоне.

Члан 16.

Председницима и члановима ко-
мисије за попис припада накнада за рад 
и то:

 - председнику комисије у изно-
су од 500,00 динара на дневном 
нивоу

 - члану комисије у износу од 
400,00 динара на дневном ни-
воу.

Извештај о обављеним дневним 
активностима чланова комисије сачиња-
вају председници  комисија и исти дос-
тављају начелнику Општинске управе 
једном седмично.

Члан 17.

Овај Правилник ступа на сна-
гу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
10. фебруар 2016. године
Број: IV-35-11/2016
БАЧКА ПАЛАНКА  

Начелник
Општинске управе,
Лука Станић, с.р.
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