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На основу члана 46. став 1. Закона 
о планирању и изградњи (“Службени гла-
сник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), 
члана 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018) и члана 40. став 1. тачка 5. Ста-
тута општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка, по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, на 38. седници, одр-
жаној 30. октобра 2019. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЈУЖНЕ 

РАДНЕ ЗОНЕ  (БЛОКОВИ 96 И 
101б) У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Члан 1.

Приступа се изради Планa 
детаљне регулације дела јужне радне 
зоне (блокови 96 и 101б) у Бачкој Паланци 
(у даљем тексту: План).

Члан 2.

Опис прелиминарне границе 
обухвата Плана:

Почетна тачка описа границе 
планског подручја је тачка 1, која се 
налази на тромеђи катастарских парцела 
број 7292/1-пут, 4295  и 4300/11. Oд тачке 
1 граница се креће у правцу запада пра-
тећи јужну  границу катастарске пар-
целе бр. 7292/1-пут, све до тачке 2 која 
се налази на међи кат. парц. број 7292/1-
пут и 4300/11, на удаљености од 82,67м 
од почетне тачке 1. Од тачке 2 граница 
скреће у правцу севера и пресеца  катас-
тарску парцелу бр. 7292/1-пут све до 
тачке 3 која се налази на тромеђи кат. 
парц. број 7292/1-пут, 4268/1 и 4270/4. Од 
тачке  3 граница се креће у правцу истока 
пратећи северну  границу катастарских 
парцела бр. 7292/1-пут и 23459 - пут све 
до тачке број 4, која се налази на међи 
катастарских парцела број 23459 - пут 
и  23659/3. Од тачке  4 граница скреће у 
правцу југа и пресеца  катастарске пар-
целе бр. 23459-пут и 23651/1 све до тачке 
5 која се налази на тромеђи кат. парц. број 
23651/1, 23193 и 23194. Од тачке  5 граница 
скреће у правцу истока пратећи јужну  
границу катастарске парцеле бр. 23651/1 
све до тачке број 6, која се налази на тро-
међи катастарских парцела број 23651/1, 
23185 и 23186. Од тачке  6 граница скреће 
у правцу југа пратећи источну  границу 
катастарске парцеле бр. 23186 све до 
тачке број 7, која се налази на тромеђи 
катастарских парцела број 23651/3, 23185 
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и 23186. Од тачке  7 граница се креће у 
правцу југа и пресеца  катастарске пар-
целе бр. 23651/3 и 23442 све до тачке 8 
која се налази на тромеђи кат. парц. број 
23442, 23220 и 23221. Од тачке  8 граница 
наставља да се креће у правцу југа пра-
тећи источну границу катастарске пар-
целе бр. 23220 све до тачке број 9, која се 
налази на тромеђи катастарских парцела 
број 23649, 23220 и 23221. Од тачке  9 
граница скреће у правцу запада пратећи 
северну границу катастарске парцеле бр. 
23649 све до тачке број 10, која се налази 
на тромеђи катастарских парцела број 
23649, 23217 и 23218. Од тачке  10 граница 
скреће у правцу југа и пресеца  катас-
тарске парцеле бр.223649 и 23464- насип 
све до тачке број 11, која се налази на 
међи катастарских парцела број 23646-
насип и 23240, на линији која спаја 
постојеће међне тачке OZN-TAC 3165 и 
OZN-TAC 2147, на удаљености од 10,90 m 
у односу на постојећу међну тачку OZN-
TAC 3165. Од тачке  11 граница скреће у 
правцу запада пратећи северну  границу 
катастарских парцела бр. 23464-насип, 
7109-насип и 7435/1-насип све до тачке 
број 12, која се налази на међи катастар-
ских парцела број 7435/1-насип и 11042,и 
има оријентационе коте  X=6612131,42; 
Y=5011623,27. Од тачке  12 граница 
скреће у правцу северозапада и пресеца  
катастарску парцелу бр. 7435/1-насип, 
све до тачке 13 која се налази на тро-
међи кат. парц. број 7435/1-насип, 7108/2 
и 7095/5. Од тачке  13 граница скреће у 
правцу севера пратећи источну границу 
катастарске парцеле бр. 7095/5, све до 
тачке број 14, која се налази на тромеђи 
катастарских парцела број 7095/5, 7106/4 
и 7425/7. Од тачке  14 граница скреће у 
правцу североистока и пресеца  катас-
тарску парцелу бр. 7425/7, све до тачке 
15 која се налази на тромеђи кат. парц. 
број 7425/7, 4292/31 и 4289/2. Од тачке  15 
граница скреће у правцу севера пратећи 
источну границу катастарских парцела 
бр. 4292/31, 4292/25, 4292/15, 4292/40, 

4292/39, 4292/38 све до тачке број 16, која 
се налази на тромеђи катастарских пар-
цела број 4289/1, 4292/38 и 7430-канал. 
Од тачке  16 граница наставља у правцу 
севера и пресеца  катастарску парцелу 
бр. 7430-канал, све до тачке 17 која се 
налази на тромеђи кат. парц. број 7430-
канал, 4295 и 4300/11. Од тачке  17 гра-
ница скреће у правцу севера пратећи 
источну границу катастарске парцеле 
бр.4300/11  и враћа се у почетну тачку 
1, почетну тачку описа оквирне границе 
планског подручја. 

Све наведене катастарске парцеле 
припадају катастарској општини Бачка 
Паланка-град.

Ова Одлука садржи оквирну пре-
лиминарну границу планског подручја. 
Коначна граница планског подручја биће 
дефинисана  најкасније у фази израде 
Нацрта плана.

Оквирна граница планског под-
ручја дата је у оквиру графичког прилога 
који је саставни део ове одлуке.

 Укупна површина оквирног обух-
вата планског подручја износи ~55 ха.

Члан 3.

Основ за израду Плана је доку-
ментација вишег реда: План генералне 
регулације Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
16/2011 и 22/2012). Израда Плана иници-
рана је од стране Oпштинског одељења 
за урбанизам и грађевинарство.

Члан 4.

 Основни циљ израде Плана је 
дефинисање регулационих линија са 
преломним тачкама неопходним за 
формирање јавних површина и ства-
рање основних услова за просторно 
уређење и изградњу.  Кроз оства-
ривање основног циља израде омогућиће 



31. октобар 2019. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 29/2019 - страна 1819  

се : стварање планског основа за даљи 
развој насеља, дефинисање претежних 
намена површина и локација и објеката 
од општег интереса, дефинисање пра-
вила уређења и правила грађења и дефи-
нисање траса и капацитета саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре.

Члан 5.

У циљу израде Плана надлежни 
орган за послове државног премера и 
катастра уступа постојеће копије катас-
тарских подлога, катастар подземних 
водова, као и орто-фото снимке без нак-
наде.

Члан 6.

План обавезно садржи текстуални 
део, који се састоји из правила уређења 
и правила грађења, графички део и оба-
везне прилоге.

За дефинисање садржине Плана, 
графички део се израђује као карте у 
којима се представљају постојеће стање 
и планска решења одговарајућим црте-
жима и графичким симболима.

Члан 7.

Средства за израду Плана обез-
бедиће се у буџету Општине Бачка 
Паланка.

 Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Oпштине Бачка Паланка.

Израда Плана уступа се ЈП „Стан-
дард“ Бачка Паланка, Трг братства и 
јединства 36, Бачка Паланка. 

Рок за усвајање Плана је 3 (три) 
месеца од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.

Доношењем ове Одлуке утврђује 
се забрана изградње у обухвату Плана у 
року од 3 (три) месеца од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

Члан 8.

После доношења Одлуке о изради 
Планa, носилац израде плана у пос-
тупку раног јавног увида упознаје јав-
ности (правнa и физичкa лица) са опш-
тим циљевима и сврхом израде плана, 
могућим решењима за развој просторне 
целине, могућим решењима за урбану 
обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид оглашава се 
седам дана пре отпочињања увида, у 
средствима јавног информисања и у 
електронском облику на интернет стра-
ници  јединице локалне самоуправе и на 
интернет страници доносиоца плана и 
траје 15 дана од дана оглашавања. 

Органи, организације и јавна пре-
дузећа, који су овлашћени да утврђују 
услове за заштиту и уређење простора 
и изградњу објеката обавештавају се и 
позивају да дају мишљење у погледу 
услова и неопходног обима и степена про-
цене утицаја на животну средину. 

Излагање Плана на јавни увид 
оглашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана од дана оглаша-
вања.

Јавни увид Плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интер-
нет презентацији Општине на адреси 
www.backapalanka.rs.

Члан 9.

Саставни део ове одлуге је 
Решење које је донело Одељење за урба-
низам и грађевинарство, Општинске 
управе општине Бачка Паланка, под ред-
ним бројем IV-05-501-2-1/2019 од дана 5. 
августа 2019. године, којим је утврђено 
да је за израду Планa детаљне регула-
ције јужне радне зоне (блокови 96 и 101б) 
у Бачкој Паланци потребно израдити 
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Стратешку процену утицаја плана на 
животну средину.

Члан 10.

План je потребно израдити у 5 
(пет) примерака у аналогном и 6 (шест) 
примерака у дигиталном облику и то:

1 (један) примерак донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 1 (један) примерак у дигитал-
ном облику чува се у архиви органа који 
је донео План.

2 (два) примерка донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у органу надлежном за 
спровођење Плана.

2 (два) примерка донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка 
Паланка.

1 (један) примерак Плана у диги-
талном облику чува се у Централном 
регистру планских докумената.

Члан 11.

Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престаје да важи Одлука о 
изради Плана детаљне регулације јужне 
радне зоне (блокови 95, 96, 101б, 107 и 
108) у Бачкој Паланци  („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 19/2012).

 Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-39/2019
Дана: 30. октобра 2019. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона 
о планирању и изградњи (“Службени гла-
сник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), 
члана 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018) и члана 40. став 1. тачка 5. Ста-
тута општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка, по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, на 38. седници, одр-
жаној 30. октобра 2019. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА ЈУЖНЕ 

РАДНЕ ЗОНЕ – ТРАНСФЕР 
СТАНИЦА  У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Члан 1.

Приступа се изради Планa 
детаљне регулације дела јужне радне 
зоне – трансфер станица у Бачкој 
Паланци (у даљем тексту: План).
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Члан 2.

Опис прелиминарне границе 
обухвата Плана:

Почетна тачка описа границе 
планског подручја је тачка 1, која се 
налази на међи катастарских парцела 
број 23663 И 23459-пут,  на линији која 
спаја постојеће међне тачке OZN-TAC 
11546 и OZN-TAC 2392, на удаљености од 
4,6 m у односу на постојећу међну тачку 
OZN-TAC 2392. Од тачке 1 граница се 
креће у правцу истока пратећи северну  
границу катастарске парцеле бр. 23459 - 
пут, све до тачке 2 која се налази на међи 
кат. парц. број 23443 - канал и 23459 - пут. 
Од тачке 2 граница се креће у правцу 
севера пратећи источну  границу катас-
тарске парцеле бр. 23443 - канал све до 
тачке број 3, која се налази на тромеђи 
катастарских парцела број 23443 - канал,  
23459 - пут и 23670. Од тачке  3 граница 
се креће у правцу истока пратећи северну  
границу катастарске парцеле бр. 23459 - 
пут све до тачке број 4, која се налази на 
тромеђи катастарских парцела број 23459 
- пут,  23382/4 - канал и  23679. Од тачке  
4 граница се креће у правцу југа пратећи 
источну  границу катастарских парцела 
бр. 23459 - пут и 23464 све до тачке број 
5, која се налази на тромеђи катастар-
ских парцела број 23464,  23382/4 - канал 
и  23648. Од тачке  5 граница се креће у 
правцу запада пратећи северну  границу 
катастарске парцеле бр.23648. Граница 
затим скреће ка југу пратећи источну 
границу кат. парц. број 23464-насип, 
наставља у правцу запада пратећи јужну 
границу исте парцеле све до тачке 6, која 
се налази на међи катастарских парцела 
број 23646-насип и 23240,  на линији која 
спаја постојеће међне тачке OZN-TAC 
3165 и OZN-TAC 3155, на удаљености 
од 84,46 m у односу на постојећу међну 
тачку OZN-TAC 3165. Од тачке  6 граница 
скреће у правцу севера и пресеца  катас-
тарске парцеле бр.23464 - насип и 23649 

све до тачке 7 која се налази на тромеђи 
кат. парц. број 23649, 23224 и 23225. Од 
тачке  7 граница наставља да се креће 
у правцу севера пратећи западну  гра-
ницу катастарске парцеле бр. 23225 све 
до тачке број 8, која се налази на тромеђи 
катастарских парцела број 23225,  23224 
и  23442. Од тачке  8 граница се креће 
у правцу севера и пресеца  катастарске 
парцеле бр.23442  и 23651/3 све до тачке 9 
која се налази на тромеђи кат. парц. број 
23651/3, 23181 и 23182. Од тачке  9 граница 
наставља да се креће у правцу севера 
пратећи западну  границу катастарске 
парцеле бр. 23181 све до тачке број 10, 
која се налази на тромеђи катастарских 
парцела број 23651/1,  23181 и 23182. Од 
тачке  10 граница скреће у правцу истока 
пратећи јужну  границу катастарске пар-
целе бр. 23652 све до тачке број 11, која се 
налази на тромеђи катастарских парцела 
број 23652,  23176 и 23177. Од тачке  11 
граница скреће у правцу северистока и 
пресеца  катастарске парцеле бр.23459-
пут и 23444-канал и 23652  и враћа се 
у почетну тачку 1, почетну тачку описа 
оквирне границе планског подручја. 

Све наведене катастарске парцеле 
припадају катастарској општини Бачка 
Паланка-град.

Ова Одлука садржи оквирну пре-
лиминарну границу планског подручја. 
Коначна граница планског подручја биће 
дефинисана  најкасније у фази израде 
Нацрта плана.

Оквирна граница планског под-
ручја дата је у оквиру графичког прилога 
који је саставни део ове одлуке.

Укупна површина оквирног обух-
вата планског подручја износи ~51 ха.

Члан 3.

Основ за израду Плана је доку-
ментација вишег реда: План генералне 
регулације Бачка Паланка („Служ-
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бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
16/2011 и 22/2012). Израда Плана иници-
рана је од стране Oпштинског одељења 
за урбанизам и грађевинарство.

Члан 4.

Основни циљ израде Плана је 
дефинисање регулационих линија са 
преломним тачкама неопходним за фор-
мирање јавних површина и стварање 
основних услова за просторно уређење 
и изградњу у јужној радној зони. Кроз 
остваривање основног циља израде омо-
гућиће се : стварање планског основа 
за даљи развој насеља, стварање пре-
дуслова за изградњу трансфер станице за 
комуналн отпад, дефинисање претежних 
намена површина и локација и објеката 
од општег интереса, дефинисање пра-
вила уређења и правила грађења и дефи-
нисање траса и капацитета саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре.

Члан 5.

У циљу израде Плана надлежни 
орган за послове државног премера и 
катастра уступа постојеће копије катас-
тарских подлога, катастар подземних 
водова, као и орто-фото снимке без нак-
наде.

Члан 6.

План обавезно садржи текстуални 
део, који се састоји из правила уређења 
и правила грађења, графички део и оба-
везне прилоге.

За дефинисање садржине Плана, 
графички део се израђује као карте у 
којима се представљају постојеће стање 
и планска решења одговарајућим црте-
жима и графичким симболима.

Члан 7.

Средства за израду Плана обез-
бедиће се у буџету Општине Бачка 
Паланка.

Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Oпштине Бачка Паланка.

Израда Плана уступа се ЈП „Стан-
дард“ Бачка Паланка, Трг братства и 
јединства 36, Бачка Паланка. 

Рок за усвајање Плана је 3 (три) 
месеца од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.

Доношењем ове Одлуке утврђује 
се забрана изградње у обухвату Плана у 
року од 3 (три) месеца од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

Члан 8.

После доношења Одлуке о изради 
Планa, носилац израде плана у пос-
тупку раног јавног увида упознаје јав-
ности (правнa и физичкa лица) са опш-
тим циљевима и сврхом израде плана, 
могућим решењима за развој просторне 
целине, могућим решењима за урбану 
обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид оглашава се 
седам дана пре отпочињања увида, у 
средствима јавног информисања и у 
електронском облику на интернет стра-
ници  јединице локалне самоуправе и на 
интернет страници доносиоца плана и 
траје 15 дана од дана оглашавања. 

Органи, организације и јавна пре-
дузећа, који су овлашћени да утврђују 
услове за заштиту и уређење простора 
и изградњу објеката обавештавају се и 
позивају да дају мишљење у погледу 
услова и неопходног обима и степена про-
цене утицаја на животну средину. 

Излагање Плана на јавни увид 
оглашава се у дневном листу и локалном 
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листу и траје 30 дана од дана оглаша-
вања.

Јавни увид Плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интер-
нет презентацији Општине на адреси 
www.backapalanka.rs.

Члан 9.

Саставни део ове одлуге је 
Решење које је донело Одељење за урба-
низам и грађевинарство, Општинске 
управе општине Бачка Паланка, под ред-
ним бројем IV-05-501-2-2/2019 од дана 5. 
августа 2019. године, којим је утврђено 
да је за израду Планa детаљне регула-
ције јужне радне зоне (блокови 107 и 108) 
у Бачкој Паланци потребно израдити 
Стратешку процену утицаја плана на 
животну средину.

Члан 10.

План je потребно израдити у 5 
(пет) примерака у аналогном и 6 (шест) 
примерака у дигиталном облику и то:

1 (један) примерак донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 1 (један) примерак у дигитал-
ном облику чува се у архиви органа који 
је донео План.

2 (два) примерка донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у органу надлежном за 
спровођење Плана.

2 (два) примерка донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка 
Паланка.

1 (један) примерак Плана у диги-
талном облику чува се у Централном 
регистру планских докумената.

 Члан 11.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-40/2019
Дана: 30. октобра 2019. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

244

      На основу члана 27. став 10. 
члана 29. став 4. и члана 51. Закона о јавној 
својини („Службени гласник Рeпублике 
Србије“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др.закон,108/2016, 113/2017 и 
95/2018), члана 3. став 2. Уредбе о усло-
вима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда („Службени 
гласник Рeпублике Србије“, бр.16/2018), 
члана 40. тачка 39. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019) и 
члана 15. став 1. Одлуке о прибављању 
и располагању стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр.10/2014 
и бр.21/2014), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 38. седници одржаној 
дана 30. октобра 2019. године доноси 



1824 страна - Број 29/2019        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       31. октобар 2019. године

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ 
ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ –НЕПОКРЕТНОСТИ 
УПИСАНЕ У ЛИСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ БР.2389 
КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД,  
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 

БР.7341/2

Члан 1.

Општина Бачка Паланка приступа 
спровођењу поступка отуђења непокрет-
ности из јавне својине Општине Бачка 
Паланка непосредном погодбом, упи-
сане у Лист непокретности број 2389 КО 
Бачка Паланка-град, катастарска пар-
цела број 7341/2 ,укупне површине 82 м2 

, земљиште под делом зграде –површине 
16 м2 , земљиште уз зграду 66 м2 , град-
ско грађевинско земљиште, јавна својина 
Општина Бачка Паланка, у корист 
Мандић Мирјане из Бачке Паланка, 
ул.Доситејева бр.91 –удео ¼  и у корист 
Мандић Миленка из Бачке Паланке 
ул.Доситејева бр.91 –удео ¾.     

Члан 2.

Поступак отуђења непокретности 
из јавне својине Општине Бачка Паланка 
непосредном погодбом из члана 1. ове 
Одлуке спровешће се у складу са одред-
бама Закона о јавној својини , Уредбе 
о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања иско-
ришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда и одред-
бама Одлуке о прибављању и распола-
гању стварима у јавној својини Општине 
Бачка Паланка. 

Члан 3.

Непокретности из члана 1. ове 
Одлуке отуђи ће се из јавне својине 
Општине Бачка Паланка непосред-
ном погодбом , али не испод од стране 
надлежног органа процењене тржишне 
вредности. 

Члан 4.

Поступак отуђења непокретности 
из јавне својине Општине Бачка Паланка 
непосредном погодбом из члана 1. Ове 
Одлуке спровешће Комисија за приба-
вљање и располагање непокретностима у 
јавној својини Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

Комисија из члана 4. ове Одлуке 
након спроведеног поступка непосредне 
погодбе, Служби за имовинско-правне 
и стамбене послове Општинске управе 
Општине Бачка Паланка доставља запи-
сник са предлогом да се непокретности 
из јавне својине Општине Бачка Паланка 
из члана 1.ове Одлуке отуђи непосред-
ном погодбом. 

Члан 6. 

Служба за имовинско-правне и 
стамбене послове Општинске управе 
Општине Бачка Паланка након дос-
тављања записника припрема нацрт 
решења о отуђењу непокретности из 
члана 1. ове Одлуке непосредном пого-
дбом. 

Члан 7.

Након спроведеног поступка 
непосредном погодбом, Скупштина 
општине Бачка Паланка донеће решење 
о отуђењу непокретности из члана 1.ове 
Одлуке непосредном погодбом. 
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     Уговор о отуђењу непокрет-
ности из члана 1. ове Одлуке непосред-
ном погодбом закључиће председник 
Општине , након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Општине Бачка 
Паланка.

Члан 8.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:464-73/2019
Дана: 30. октобра 2019. 

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

245

На основу члана 27. став 10. 
Закона о јавној својини („Службени гла-
сник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др. закон, 113/2017 и 95/2018), 
члана 3. Закона о промету непокретности 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 93/2014, 93/2014 и 6/2015), члана 3. 
став 1. тачка 1. Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непо-
средном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно приба-
вљања и уступања искоришћавања дру-
гих имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда  („Службени гласник РС“, 
бр. 16/2018), члана 15. став 1. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у 
јавној својини Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 10/2014 и 21/2014) и члана 
40. тачка 39. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 

Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 38. сед-
ници одржаној 30. октобра 2019. године 
доноси 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПРИБАВЉАЊУ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  
БАЧКА ПАЛАНКА  

Члан 1.

У Одлуци о прибављању непокрет-
ности у јавну својину Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014), ( у даљем 
тексту: Одлука ) у члану 1. после става 
1. додаје се став 2., који гласи „Непокрет-
ност из става 1. ове Одлуке прибаља се 
у јавну својину Општине Бачка Паланка 
непосредном погодбом, путем поклона“.

Члан 2.

Члан 2. Одлуке мења се и гласи 
„Поступак прибављања непокретности 
из члана 1. ове Одлуке непосредном пого-
дбом, путем поклона, у јавну својину 
Општине Бачка Паланка спроводи се 
у циљу привођења намени предметне 
непокретности, у складу са планским 
актом“.

Члан 3.

У члану 3. после става 1. додаје се 
став 2., који гласи „Обавезује се Коми-
сија из става 1. овог члана да, након 
спроведеног поступка непосредне 
погодбе Одељењу за привреду Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка – 
Служби за имовинскоправне и стамбене 
послове достави Предлог о прибављању 
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непокретности из става 1. ове Одлуке у 
јавну својину Општине Бачка Паланка“.

Члан 4.

Члан 4. Одлуке мења се и гласи 
„Након спроведеног поступка непо-
средне погодбе Скупштина општине 
Бачка Паланка донеће решење о приба-
вљању непокретности из члана 1. Ове 
Одлуке у јавну својину Општине Бачка 
Паланка“.

Члан 5.

У члану 5. Одлуке став 1. брише 
се. 

Члан 6.

У свему осталом Одлука о при-
бављању непокретности у јавну својину 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
36/2014) остаје на снази.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-46-59/2019
Дана:30. октобар 2019. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

246

На основу члана 99. и 100. Закона 
о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 
и 37/2019 - др. закон),  члана 16. став 
1. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 8/2017 и 35/2017) и члана 40. 
став 1. тачка 23. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 38. 
седници, одржаној дана 30. октобра 2019. 
године, доноси

ПРОГРАМ О ДОПУНИ 
ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2019. 
ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму отуђења грађевин-
ског земљишта из јавне својине Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
15/2019 и 23/2019) (у даљем тексту: Про-
грам) после члана 3а. додаје се члан 3б., 
који гласи: 

„Назив планског документа: План 
генералне регулације насеља Товари-
шево („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 42/2012) - локалитет  блок 
„3“ – грађевински реон Товаришево 
намењен становању, К.О. Товаришево.
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Број листа 
непокретности Број парцеле Површина 

парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

921 1816 247 неуређено

земљиште уз 
зграду и други 
објекат - К.О. 
Товаришево

921 1817 301 неуређено
виноград 2. 
класе - К.О. 
Товаришево

921 1818 584 неуређено
њива 1. 

класе - К.О. 
Товаришево

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС 
и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и Одлу-
ком о грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 8/2017 и 
35/2017) ради привођења намени у складу са планским документом.“

Члан 2.

У Програму отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 15/2019 и 23/2019) 
после члана 3б. додаје се члан 3в., који гласи: 

„Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 15/2007 и 29/2015) - локалитет  блок „28“ – грађе-
вински реон насеља Челарево, намењен породичном становању, К.О. Челарево.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина 

парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

894 1369/7 415 неуређено породично 
становање – 

К.О. Челарево

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС 
и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и Одлу-
ком о грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 8/2017 и 
35/2017) ради привођења намени у складу са планским документом.“
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Члан 3.

У Програму отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 15/2019 и 23/2019) 
после члана 3в. додаје се члан 3г., који гласи: 

„Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 15/2007 и 29/2015) - локалитет  блок „9“ – грађе-
вински реон насеља Челарево, намењен породичном становању, К.О. Челарево.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина 

парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

894 175 425 неуређено
породично 

становање – 
К.О. Челарево

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС 
и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и Одлу-
ком о грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 8/2017 и 
35/2017) ради привођења намени у складу са планским документом.“

Члан 4. 

У Програму отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 15/2019 и 23/2019) 
после члана 3г. додаје се члан 3д., који гласи: 

„Назив планског документа: План генералне регулације насеља Пивнице („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 36/2012) - локалитет  блок „14“ – грађевински 
реон насеља Пивнице, К.О. Пивнице.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина 

парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

3898 2206 773 неуређено

земљиште 
уз зграду и 

други објекат 
– К.О. 

Пивнице

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује 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 - одлука УС 
и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и Одлу-
ком о грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 8/2017 и 
35/2017) ради привођења намени у складу са планским документом.“
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Члан 5.

У Програму отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 15/2019 и 23/2019) 
после члана 3д. додаје се члан 3ђ., који гласи: 

„Назив планског документа: План генералне регулације насеља Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 16/2011 и 22/2012) - локалитет  блок „20“ 
– грађевински реон насеља Бачка Паланка, намењен породичном становању, К.О. Бачка 
Паланка-град.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина 

парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 10523/38 57 неуређено

породично 
становање – 
К.О. Бачка 

Паланка-град

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 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 
- др. закон) и Одлуком о грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 8/2017 и 35/2017) ради привођења намени у складу са планским докумен-
том.“

Члан 6.

У Програму отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 15/2019 и 23/2019) 
после члана 3ђ. додаје се члан 3е., који гласи: 

„Назив планског документа: План генералне регулације насеља Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 16/2011 и 22/2012) - локалитет  блок „24а“ 
– грађевински реон насеља Бачка Паланка, намењен мешовитом становању, К.О. Бачка 
Паланка-град.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина 

парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 265/1 393 неуређено

мешовито 
становање – 
К.О. Бачка 

Паланка-град

2389 265/2 340 неуређено

мешовито 
становање – 
К.О. Бачка 

Паланка-град
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2389 265/3 384 неуређено

мешовито 
становање – 
К.О. Бачка 

Паланка-град

2389 265/4 389 неуређено

мешовито 
становање – 
К.О. Бачка 

Паланка-град

2389 265/5 382 неуређено

мешовито 
становање – 
К.О. Бачка 

Паланка-град

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује 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 - одлука УС 
и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и Одлу-
ком о грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 8/2017 и 
35/2017) ради привођења намени у складу са планским документом.“

Члан7.

У свему осталом Програм отуђења грађевинског земљишта из јавне својине 
Општине Бачка Паланка за 2019. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 
15/2019 и 23/2019) остаје на снази. 

Члан 8.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-74/2019
Дана: 30. октобра 2019.

 
Председник

Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

247

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 129/2007 83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закони 47/2018), 
члана 39. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 13/2016 
и 30/2016 - ипр.), члана 40. став 1. тачка 13. Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
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бени лист Општине Бачка Паланка", 
број 9/2019) и члана 14. става 1. Одлуке 
о оснивању Установе: Културни центар 
Бачка Паланка, Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
29/2011, 27/2012 и 24/2017), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 38. сед-
ници, одржаној дана 30. октобра 2019. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Установе: 

"Културни центар Бачка Паланка" 
Бачка Паланка

I

Разрешава се  MАРКО КНЕ-
ЖИЋ, професор шпанског језика и књи-
жевности из Бачке Паланке,  дужности 
директора Установе "Културни центар 
Бачка Паланка" у Бачкој Паланци, због 
истека мандата.

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 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 129/2007 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закони 
47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
9/2019), којим је уређено да Скупштина 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација  и 
служби чији је оснивач.

Такође, чланом 35. став 9. Закона о 
култури („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 

- ипр.) и чланом 14. Одлуке о осни-
вању Установе: Културни центар Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 29/2011, 27/2012 и 
24/2017), такође је утврђено да директора 
установе именује и разрешава оснивач.

Марко Кнежић, професор 
шпанског језика и књижевности из 
Бачке Паланке, именован је Решењем 
Скупштине општине Бачка Паланка бр. 
II-119-61/2015 од 2. новембра 2015. године, 
за директора Установе: „Културни цен-
тар Бачка Паланка“, те како је чланом 
14. става 1. Одлуке о оснивању Установе: 
Културни центар Бачка Паланка, Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", бр. 29/2011, 27/2012 и 
24/2017) прописано да мандат директора 
Установе траје четири године, донета је 
одлука као у изреци овог Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-41/2019
30. октобар 2019. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007 83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. 
закони 47/2018) члана 35. став 9. Закона о 
култури ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - 
ипр.), члана 40. став 1. тачка 13. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019) 
и члана 14. Одлуке о оснивању Установе: 
Културни центар Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
29/2011, 27/2012 и 24/2017), Скупштина 
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општине Бачка Паланка на својој 38. сед-
ници, одржаној дана 30. октобра 2019. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора

Установе: "Културни центар Бачка 
Паланка" Бачка Паланка

I

Именује се ОЉА НАЂ, професор 
српске књижевности и језика из Бачке 
Паланке, за директора Установе "Кул-
турни центар Бачка Паланка" у Бачкој 
Паланци, на мандатни период од четири 
године.

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 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 129/2007 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закони 
47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
9/2019), којим је уређено да Скупштина 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација  и 
служби чији је оснивач.

Такође, чланом 35. став 9. Закона о 
култури („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 
- ипр.) и чланом 14. Одлуке о осни-
вању Установе: Културни центар Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 29/2011, 27/2012 и 
24/2017), такође је утврђено да директора 
установе именује и разрешава оснивач.

Управни одбор Установе: „Кул-
турни центар Бачка Паланка“ из Бачке 
Паланке, утврдио је предлог листе за 
именовање директора по спроведеном 
јавном Конкурсу за избор директора, 
под бројем: 215/2019 од 11. октобра 2019. 
године. 

Комисија за кадровска, адми-
нистративна питања и радне односе 
Скупштине општине Бачка Паланка, на 
својој 47. седници, одржаној 23. октобра 
2019. године, размотрила је предлог 
Управног одбора за именовање дирек-
тора Установе: „Културни центар Бачка 
Паланка“ из Бачке Паланке и исти дос-
тавила Скупштини општине Бачка 
Паланка на даље поступање.

Поука о правном леку: Против 
овог решења може се поднети тужба 
Вишем суду у Новом Саду у року од 15 
дана од дана достављања овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-42/2019
30. октобар 2019. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 5. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и 
начину рада Штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 98/2010) и члана 40. став 
1. тачка 44. Статута  Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
oпштине Бачка Паланка на својој 38. сед-
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ници, одржаној 30. октобра 2019. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању 
општинског Штаба за ванредне 
ситуације и именовању чланова 
општинског Штаба за ванредне 

ситуације

Члан 1.

У Решењу о образовању општин-
ског Штаба за ванредне ситуације и име-
новању чланова општинског Штаба за 
ванредне ситуације („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр.16/2016, 
28/2016, 39/2017, 4/2018 и 8/2018)

 - у члану 5. тачка 12. мења се и 
гласи: „Рајка Појужина, начел-
ник Општинске управе“,

 - у члану 5. тачка 13. мења се 
и гласи: „Рада Рајбер, заме-
ник начелника Општинске 
управе“,

 - у члану 5. тачка 15. мења се и 
гласи: „Вера Жарковић, руко-
водилац Одељења за друш-
твене делатности Општин-
ске управе Општине Бачка 
Паланка“,

 - у члану 5. тачка 18. мења се и 
гласи: „Светлана Колунџија, 
војни референт у ЦМО Нови 
Сад - Канцеларија Бачка 
Паланка“,

 - у члану 5. тачка 23. мења се 
и гласи: „Бошко Мијатовић, 
директор ЈКП „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка“,

 - у члану 5. тачка 28. мења се и 
гласи: „Небојша Буха, коман-
дир Полицијске станице Бачка 
Паланка“,

 - у члану 5. тачка 29. мења се 
и гласи: „Звездан Мешано-
вић, директор ЈП „Војводина 
шуме“, Шумска управа Бачка 
Паланка“,

 - у члану 5. тачка 30. мења 
се и гласи: „мајор Недељко 
Недељковић, команда 1. Бр. 
КоВ Нови Сад, официр за 
цивилно - војну сарадњу“.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-217-7/2019
Дана: 30. oктобар 2019. 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е :

Правни основ за доношење 
Решења о измени Решења о образовању 
општинског Штаба за ванредне ситу-
ације и именовању чланова општинског 
Штаба за ванредне ситуације садржан 
је у члану 41. став 1. тачка 5. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и упра-
вљању ванредним ситуацијама („Служ-
бени гласник Републике Србије“ бр. 
87/2018) и члану 10. Уредбе о саставу и 
начину рада Штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 98/2010).

Чланом 41. став 1. тачка 5. Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и упра-
вљању ванредним ситуацијама („Служ-
бени гласник Републике Србије“ бр. 
87/2018) прописано је да се за праћење 
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активности на смањењу ризика од ката-
строфа и координацију и руковођење у 
ванредним ситуацијама образују шта-
бови за ванредне ситуације и то за тери-
торију општине – општински Штаб 
за ванредне ситуације, који образује 
Скупштина општине.  

Чланом 10. Уредбе о саставу и 
начину рада Штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 98/2010) прописано је да 
општински Штаб за ванредне ситу-
ације чине командант Штаба, заменик 
команданта Штаба, начелник и чланови 
Штаба. Командант општинског Штаба 
је председник општине, по положају. 
Заменик команданта општинског Штаба 
је заменик председника општине или 
члан Општинског већа, по положају. 
Начелник општинског Штаба је руко-
водилац надлежне службе, или један од 
руководиоца, односно представник под-
ручне организационе јединице надлежне 
службе кога он предложи за поста-
вљење. Чланови општинског Штаба су 
чланови извршног органа општине у 
чијем делокругу су послови из области 
здравља, пољопривреде, водопривреде 
и шумарства, рада и социјалне поли-
тике, заштите животне средине; пред-
ставници општинских органа управе у 
чијем делокругу су послови из области 
саобраћаја, грађевине, енергетике, јавног 
информисања, трговине и услуга; руко-
водиоци јавних предузећа, привредних 
друштава, руководиоци организационих 
јединица одбране, полиције, хуманитар-
них организација, удружења грађана, 
других правних лица и установа у чијем 
делокругу су послови од значаја за заш-
титу и спасавање у ванредним ситу-
ацијама. Обзиром да је дошло до персо-
налних промена на местима начелника 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка, заменика начелника Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка, 
руководиоца Одељења за друштвене 

делатности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, директора ЈКП „Кому-
налпројект“ Бачка Паланка, начелника 
Полицијске станице Бачка Паланка, 
директора ЈП „Војводина шуме“ – Шум-
ска управа Бачка Паланка, односно у орга-
низацији и функционисању Министар-
ства одбране за Општину Бачка Паланка 
и команди 1. Бр. КоВ Нови Сад, потребно 
је у том смислу у Решењу о образовању 
општинског Штаба за ванредне ситу-
ације и именовању чланова општинског 
Штаба за ванредне ситуације („ Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
16/2016, 28/2016, 39/2017, 4/2018 и 8/2018) 
извршити одговарајуће промене.

Из напред изнетог, у складу са 
чланом 41. став 1. тачка 5. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и упра-
вљању ванредним ситуацијама („Служ-
бени гласник Републике Србије“ бр. 
87/2018) и чланом 10. Уредбе о саставу и 
начину рада Штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 98/2010), предлаже се Скупш-
тини општине Бачка Паланка да донесе 
Решење о измени Решења о образовању 
општинског Штаба за ванредне ситу-
ације и именовању чланова општинског 
Штаба за ванредне ситуације.
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На основу члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
9/2019) и и члана 4. Одлуке о стипен-
дирању ученика и студената на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
15/2010 и 29/2013), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 38. седници, 
одржаној дана 30. октобра 2019. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
     о разрешењу и именовању 
чланова  Комисије за доделу 

стипендија ученицима и 
студентима

I

Разрешава се ДАНИЕЛА ПИЛИ-
ПОВИЋ, дужности члана Комисије за 
доделу стипендија ученицима и студен-
тима.

Разрешава се ЉИЉАНА КАРА-
НОВИЋ, дужности члана Комисије за 
доделу стипендија ученицима и студен-
тима.

II

Именује се ЈОВАНА ТЕМЕРИ-
НАЦ, за члана Комисије за доделу сти-
пендија ученицима и студентима.

Именује се ИВАНА НИКОЛИЋ, 
за члана Комисије за доделу стипендија 
ученицима и студентима.

III

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

БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-43/2019
Дана: 30. октобар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 76. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 
68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/18 и 31/19) и члана 21. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 38. седници, одржаној 
дана 30. октобра 2019. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о 
извршењу буџета Општине 

Бачка Паланка за период јануар - 
септембар 2019. године

I

Прихвата се Извештај о извр-
шењу буџета Општине Бачка Паланка за 
период јануар - септембар 2019. године, 
који је сачинило Одељење за финансије и 
буџет Општинске управе Општине Бачка 
Паланка, под бројем IV-02-4-1/2019-168 
од 15. октобра 2019. године.

II

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

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-40/2019
30. октобра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 64. и члана 
138. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019),  члана 62. 
Пословника о раду Општинског већа 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2019), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 166. седници 
одржаној дана 23. октобра 2019. године, 
донело је 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности за 

изјашњење Општинског јавног 
правобраниоца за гласање 
у Одбору поверилаца ДОО 

“Зечевић“ Бачка Паланка – у 
стечају

I

Даје се сагласност Олги Пали-
шашки Општинском Јавном право-
браниоцу Општине Бачка Паланка, да 
приликом гласања у Одбору повери-
лаца ДОО “Зечевић“ Бачкa Паланка – у 
стечају у име Општине Бачке Паланке 
изјави да је САГЛАСНА да се стечајни 
дужник прода као правно лице, а према 
вредности Извештаја о процени вред-
ности ДОО “Зећевић“ Бачка Паланка – у 
стечају, који је сачинио „Центар за веш-
тачење и процене ВТА“ Нови Сад.   

II

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-57/2019
Дана: 23. октобра 2019. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/16,113/2017,95/2018 и 31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4212 
„Стални трошкови“ ОШ „15. октобар“ 
Пивнице умањује се у износу од 35.400 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину, раздео 4,  Програм 10 – Основно 
образовање, пројектна активност 2002-
0001 – Функционисање основних школа, 
функционална класификација 912, пози-
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ција 153, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоим власти“, 
расход по намени 4252 „Текуће поправке 
и одржавање“ ОШ „15,октобар“ Пивнице.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4111 
„Плате, додаци и накнаде запослених“ 
ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра, умањује 
се у износу од 56.000 динара, док се за 
исти износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4141 
„Социјална давања запосленима“ ОШ 
„Алекса Шантић“ Гајдобра.

 Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4111 
„Плате, додаци и накнаде запослених“ 
ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра, умањује 
се у износу од 24.000 динара, док се за 
исти износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 

нивоим власти“, расход по намени 4161 
„Награде запосленима и остали посебни 
расходи“ ОШ „Алекса Шантић“ Гајдо-
бра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4121 
„Доприноси за пензијско и инвалидско 
осигурање“ ОШ „Алекса Шантић“ Гај-
добра, умањује се у износу од 20.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину, раздео 4,  Програм 10 – Основно 
образовање, пројектна активност 2002-
0001 – Функционисање основних школа, 
функционална класификација 912, пози-
ција 153, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоим власти“, 
расход по намени 4161 „Награде запосле-
нима и остали посебни расходи“ ОШ 
„Алекса Шантић“ Гајдобра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери оста-
лим нивоим власти“, расход по намени 
4212 „Стални трошкови“ ОШ „Алекса 
Шантић“ Гајдобра, умањује се у износу 
од 10.000 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
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класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4211 
„Стални трошкови“ ОШ „Алекса Шан-
тић“ Гајдобра.

 Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање основ-
них школа, функционална класификација 
912, позиција 153, економска класифика-
ција 463 „Трансфери осталим нивоим 
власти“, расход по намени 4221 „Трош-
кови путовања“ ОШ „Алекса Шантић“ 
Гајдобра, умањује се у износу од 15.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину, раздео 4,  Програм 10 – Основно 
образовање, пројектна активност 2002-
0001 – Функционисање основних школа, 
функционална класификација 912, пози-
ција 153, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоим власти“, 
расход по намени 4224 „Трошкови путо-
вања“ ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4252 
„Текуће поправке и одржавање“ ОШ 
„Алекса Шантић“ Гајдобра, умањује се 
у износу од 3.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4821 

„Остали порези“ ОШ „Алекса Шантић“ 
Гајдобра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери оста-
лим нивоим власти“, расход по намени 
4237 „Услуге по уговору“ ОШ „Алекса 
Шантић“ Гајдобра, умањује се у износу 
од 5.000 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4269 
„Материјал“ ОШ „Алекса Шантић“ Гај-
добра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4831 
„Текиће поправке и одржавање“ ОШ 
„Алекса Шантић“ Гајдобра, умањује 
се у износу од 12.000 динара, док се за 
исти износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4263 
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„Материјал“ ОШ „Алекса Шантић“ Гај-
добра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4831 
„Новчане казне и пенали по решењу 
судова“ ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра, 
умањује се у износу од 12.000 динара, док 
се за исти износ повећава апропријација 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 
4,  Програм 10 – Основно образовање, 
пројектна активност 2002-0001 – Функ-
ционисање основних школа, функцио-
нална класификација 912, позиција 153, 
економска класификација 463 „Транс-
фери осталим нивоим власти“, расход по 
намени 4249 „Специјализоване услуге“ 
ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери оста-
лим нивоим власти“, расход по намени 
5122 „Машине и опрема“ ОШ „Алекса 
Шантић“ Гајдобра, умањује се у износу 
од 10.000 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4268 

„Материјал“ ОШ „Алекса Шантић“ Гај-
добра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери оста-
лим нивоим власти“, расход по намени 
5128 „Машине и опрема“ ОШ „Алекса 
Шантић“ Гајдобра, умањује се у износу 
од 5.000 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 5151 
„Нематеријална имовина“ ОШ „Алекса 
Шантић“ Гајдобра.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 
5- Пољопривреда и рурални развој, 
пројектна активност 0101-02 – Спро-
вођење поступка комасације КО Визић, 
функционална класификациа 421, пози-
ција 107, економска класификација 4246 
„ Специјализоване услуге“ умањује се 
у износу од 150.000 динара, док се за 
исти износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4, Про-
грам 5- Пољопривреда и рурални развој, 
пројекат 0101-02- Спровођење поступка 
комасације КО Визић, функционална 
класификација 421, позиција 106, еко-
номска класификација 4235 „Услуге по 
уговору“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
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за 2019. годину, раздео 4, Програм 15 
-Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0001-Функ-
ционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, функционална класи-
фикација 130, позиција 48, економска 
класификација 4143 „Социјална давања 
запосленима“ умањује се у износу од 
40.000 динара, а за исти износ отвара 
се апропријација у разделу 4,  Програм 
15 - Опште услуге локалне самоуправе,  
пројектна активност 0602-0001-Функ-
ционисање локалне самоуправе и град-
ских општина функционална класи-
фикација 130, позиција 48, економска 
класификација 4141 „Социјална давања 
запосленима“.

 Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 15 
-Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0001-Функ-
ционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, функционална класи-
фикација 130, позиција 51, економска 
класификација 4214 „Стални трошкови“ 
умањује се у износу од 900.000 динара, 
а за исти износ повећава се апроприја-
ција у разделу 4,  Програм 15 - Опште 
услуге локалне самоуправе,  пројектна 
активност 0602-0009-Текућа буџетска 
резерва, класификација 112, позиција 43, 
економска класификација 4991 „Сред-
ства резерве“.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК  
Број: I-40-1/2019-1137
Дана: 08. октобра 2019. године

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, одговорни уредник Станислава Малић-Гостовић, 
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. 
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