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На основу члана 27. став 10. а у вези са чла-
ном 26. став 1. тачка 1.  Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/2014,1 
04/2016 - др. закон, 108/2016,113/2017, 
95/2018 и 153/2020), члана 138. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка  („Сл.лист оп-
штине Бачка Паланкa“, бр. 9/2019) и члана 4. 
став 2. Одлуке о прибављању  и располагању 
стварима у  јавној својини Општине Бачка 
Паланка („Сл. лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 10/2014, 21/2014 и 29/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на 33. седници одр-
жаној 14. марта 2023. године, донела је 

ОДЛУКУ
о давању непокретности на 

коришћење без накнаде Културном 
центру Бачка Паланка – непокретност 

уписана у Лист непокретности број 
2880 КО Челарево, кат.парцела број 
486, објекат број 1, површине 731 м²

I

ДАЈЕ СЕ  на коришћење непокрет-
ност уписана у Лист непокретности број 
2880 КО Челарево, кат.парцела број 486, 
и то објекат број 1, улица Маршала Тита 
бр.52, површине 731 м²,  јавна својина 
Општине Бачка Паланка, удео 1/1 ,  Уста-
нови Културном центру Бачка Паланка, 
са седиштем у Бачкој Паланци, Трг брат-
ства јединства 21.   

II

Непокретност из става I ове Одлуке 
даје се без накнаде ради обављања делат-

ности Културном центару Бачка Паланка, 
у складу са Актом о оснивању установе.

III

Културни центар Бачка Паланка има 
право да непокретност  из става I ове 
Одлуке држи и користи у складу са ње-
ном природом и наменом , као и да упра-
вља истом у складу са Законом којим се 
уређује јавна својина. 

IV

На основу ове Одлуке, председник Оп-
штине ће закључити Уговор о преносу 
права коришћења ствари у јавној својини, 
након прибављеног мишљења Правобра-
нилаштва Општине Бачка Паланка, те ће 
се извршити упис права коришћења у ко-
рист Културног центра Бачка Паланка на 
непокретности из става I ове Одлуке у на-
длежном Катастру непокретности. 

V

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

                                                                   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                               
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА                                                                                                          
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА                                                         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-16/2023
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 26.став 1. тачка 3. и члана 
27. став 10. Закона о јавној својини („Службе-
ни гласник Републике Србије“, број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 
113/2017,  95/2018 и 153/2020), члана 40. став 
1. тачка 39. и члана 138. Статута  Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019) и  члана 15. 
став 1. Одлуке о прибављању и располага-
њу стварима у јавној својини Општине Бач-
ка Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр.10/2014, 21/2014 и 29/2019), 
Скупштина Општине Бачка Паланка на својој  
33.  седници одржаној дана  14. марта 2023. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ПРИБАВЉАЊУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БАЧКА 

ПАЛАНКА БЕЗ НАКНАДЕ 
ПУТЕМ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ НА ДРУГОГ НОСИОЦА 

ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ –
НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 
У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 

7676 КО БАЧКА ПАЛАНКА-ГРАД, 
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 7235/3 

Члан 1. 

Општина Бачка Паланка предлаже 
Влади Републике Србије да приступи 
спровођењу поступка преноса права јавне 
својине Републике Србије у јавну својину 
Општине Бачка Паланка без накнаде, на 
непокретности уписане у Лист непокрет-
ности бр.7676 КО Бачка Паланка-град, ка-
тастарска парцела број 7235/3,површине 
609 м² , градско грађевинско земљиште, 
јавна својина Републике Србије, удео 1/1 
, број дела парцеле 1, површине 609 м², 
земљиште уз зграду и други објекат.  

Члан 2. 

Прибављање непокретности из члана 
1. ове Одлуке врши се ради припајања 
исте целокупном индустријском комплек-

су који је у јавној својини Општине Бач-
ка Паланка, а затим привођењу намени 
предметне катастарске парцеле Планском 
основу.  

Дана 20.јуна 2014.године Скупштина 
Општине Бачка Паланка донела је Одлуку 
о прибављању целокупне имовине стечај-
ног дужника „Меркур“ АД Бачка Паланка 
у јавну својину Општине Бачка Паланка  
посл.бр. II-46-41/2014, а на основу које је 
Општина Бачка Паланка закључила Уго-
вор о купопродаји покретне и непокретне 
имовине са „Меркуром“ АД Бачка Палан-
ка –Ов3 бр. 998/2014 од 28.јула 2014.го-
дине. 

Целокупна имовина се прибављала 
ради привођења планираној намени, те 
сходно наведеном све катастарске парце-
ле на којима се налази индустријски ком-
плекс су у јавној својини Општине Бачка 
Паланка, осим катастарске парцеле број 
7235/3 уписана у Лист непокретности 
број 7676 КО Бачка Паланка-град.

Члан 3. 

Уговор о прибављању непокретно-
сти из члана 1. у јавну својину Општине 
Бачка Паланка, закључиће Председник 
Општине Бачка Паланка, по претходно 
прибављеном мишљењу Правобраниоца 
Општине Бачка Паланка. 

Члан  4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка.“   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                                        
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-17/2023                                                                                                  
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 6. став 5. Закона о 
путевима (‘’Службени гласник Републи-
ке Србије’’, број 41/18 и 95/18 – др. за-
кон), члана 4. члана 6. и члана 7. Уредбе 
о категоризацији државних путева („Слу-
жбени гласник Републике Србије“, бр. 
105/2013, 119/2013 и 93/2015), члана 40. 
став. 1. тачка 6. Статута општине Бачка 
Паланка (‘’Службени лист Општине Бач-
ка Паланка’’, бр. 9/2019) и Решења Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре бр. 344-08-86490/2022-
03 од 19. октобра 2022. године, Скупшти-
на општине Бачка Паланка, на својој 33. 
седници одржаној 14. марта 2023. године, 
донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРАВАЦА 

ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА 
ПРВОГ И ДРУГОГ РЕДА 

КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 

ПАЛАНКА 

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се одређују правци пру-
жања државних путева IБ, IIА и IIБ реда 
који пролазе кроз насељена места на те-
риторији општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Насељена места на територији општи-
не Бачка Паланка за која се одређују прав-
ци пружања државних путева IБ, IIА и IIБ 
реда у смислу ове Одлуке су:

1. Насељено место Бачка Паланка
2. Насељено место Нова Гајдобра
3. Насељено место Гајдобра
4. Насељено место Силбаш
5. Насељено место Параге
6. Насељено место Деспотово

7. Насељено место Пивнице
8. Насељено место Товаришево
9. Насељено место Обровац
10. Насељено место Челарево
11. Насељено место Нештин.

II   ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО 

БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 3.

Траса државног пута IIА реда број 108 
(регионални пут Р 119 - према ранијој ка-
тегоризацији) пролази кроз насељено ме-
сто Бачка Паланка од саобраћајног знака 
„насеље“ (из правца Силбаша) на стацио-
нажи 69+583, улицом Светозара Милети-
ћа (према граничном прелазу „Бачка Па-
ланка“) до саобраћајног знака „завршетак 
насеља“ на стационажи 72+384, укупне 
дужине 2.801 м.

III ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО 

НОВА ГАЈДОБРА

Члан 4.

Траса државног пута IIА реда број 108 
(регионални пут Р 119 - према ранојој 
категоризацији) пролази кроз насељено 
место Нова Гајдобра од саобраћајног зна-
ка „насеље“ (из правца Силбаша) на ста-
ционажи 60+786, улицом Пролетерском 
(према Бачкој Паланци) до саобраћајног 
знака „завршетак насеља“ на стационажи 
62+208, укупне дужине 1.422 м.

IV  ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ГАЈДОБРА

Члан 5.

Траса државног пута IIА реда број 108 
(регионални пут Р 119 - према ранијој 
категоризацији) пролази кроз насеље-
но место Гајдобра од саобраћајног знака 
„насеље“ (из правца Силбаша) на стацио-
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нажи 57+135, улицама Патријарха Павла 
и Мире Попаре (према Бачкој Палаци) до 
саобраћајног знака „завршетак насеља“ 
на стационажи 59+271, укупне дужине 
2.136 м.

Траса државног пута IIБ реда број 306 
(регионални пут Р 119/1 - према ранијој 
категоризацији) у насељеном месту Гај-
добра, пролази од раскрснице улица Јо-
вана Дучића, Патријарха Павла (држав-
ни пут IIA реда број 108), Мире Попаре 
(државни пут IIA реда број 108) и улице 
Невесињске на стационажи 0+000, ули-
цом Невесињском (према Челареву) до 
саобраћајног знака „завршетак насеља“ 
на стационажи 1+088, укупне дужине 
1.088 м.

V  ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО 

СИЛБАШ

Члан 6.

Траса државног пута IIА реда број 108 
(регионални пут Р 119 - према ранијој ка-
тегоризацији) пролази кроз насељено ме-
сто Силбаш од саобраћајног знака „насе-
ље“ (из правца Деспотова) на стационажи 
51+817, улицом  Масариковом до улице 
Николе Тесле, затим скреће лево, улицом 
Николе Тесле, (према Бачкој Паланци), до 
саобраћајног знака „завршетак насеља“ 
на стационажи 53+971, укупне дужине 
2.154 м.

Траса државног пута IIА реда број 111 
(регионални пут Р 102 - према ранијој 
категоризацији) пролази кроз насељено 
место Силбаш од саобраћајног знака „на-
сеље“ (из правца Раткова) на стационажи 
19+622, улицом Николе Тесле до улице 
Светосавске, затим скреће лево, улицом 
Светосавском (према Бачком Петровцу) 
до саобраћајног знака „завршетак насе-
ља“ на стационажи 21+448, укупне дужи-
не 1.826 м.

Трасе државних путева IIА реда број 
108 и IIА реда број 111 у насељеном месту 

Силбаш се преклапају на деоници улице 
Николе Тесле, а од раскрснице улица Ни-
коле Тесле и Масарикове до раскрснице 
улица Николе Тесле и Светосавске. 

VI ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ПАРАГЕ

Члан 7.

Траса државног пута IIА реда број 111 
(регионални пут Р 102 - према ранијој 
категоризацији) пролази кроз насељено 
место Параге од саобраћајног знака „на-
сеље“ (из правца Раткова) на стационажи 
14+872, улицом Краља Петра I (према 
Силбашу) до саобраћајног знака „заврше-
так насеља“ на стационажи 15+731, укуп-
не дужине 859 м.

VII ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ДЕСПОТОВО

Члан 8.

Траса државног пута IIА реда број 108 
(регионални пут Р 119 - према ранијој 
категоризацији) пролази кроз насељено 
место Деспотово од саобраћајног знака 
„насеље“ (из правца Савиног Села) на 
стационажи 42+273, улицом Светоза-
ра Милетића до улице Војводе Радоми-
ра Путника, затим скреће десно, улицом 
Војводе Радомира Путника до улице Же-
лезничке, затим скреће лево, улицом Же-
лезничком, до улице Силбашки пут, скре-
ће десно, улицом Силбашки пут (према 
Бачкој Палаци) до саобраћајног знака „за-
вршетак насеља“ на стационажи 44+589, 
укупне дужине 2.316 м.

Траса државног пута IIА реда број 112 
(регионални пут Р 104 – према ранијој ка-
тегоризацији) пролази кроз насељено ме-
сто Деспотово од саобраћајног знака  „на-
сеље“ (из правца Раткова) на стационажи 
41+614, улицом Железничком  до улице 
Војводе Радомира Путника, затим скреће 
лево, улицом Војводе Радомира Путника, 
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до улице Трг ослобођења, затим скреће 
десно, улицом Трг ослобођења  (према 
Змајеву) до саобраћајног знака „заврше-
так насеља“ на стационажи 42+461, укуп-
не дужине 847 м.

Трасе државних путева IIА реда број 
108 и IIА реда број 112 у насељеном ме-
сту Деспотово се преклапају на деоници 
улице Војводе Радомира Путника, а од 
раскрснице улица Железничка и Војводе 
Радомира Путника до раскрснице улица 
Војводе Радомира Путника и Трг ослобо-
ђења. 

VIII ПРАВАЦ ПРУЖАЊА 
ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ 

НАСЕЉЕНО МЕСТО ПИВНИЦЕ

Члан 9.

Траса државног пута IIА реда број 112 
(регионални пут Р 104 - према ранијој ка-
тегоризацији) пролази кроз насељено ме-
сто Пивнице од саобраћајног знака „на-
сеље“ (из правца Раткова) на стационажи 
34+543, улицом Првоборачком, затим 
право улицом Вашариште, затим право 
улицом Маршала Тита до улице Бранка 
Радичевића, затим десно улицом Бранка 
Радичевића до улице Петра Драпшина, 
затим скреће лево и улицом Петра Драп-
шина  (према Силбашу) до саобраћајног 
знака „завршетак насеља“ на стационажи 
38+341, укупне дужине 3.798 м.

IX ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ТОВАРИШЕВО

 Члан 10.

Траса државног пута IБ реда број 12 
(магистрални пут М-18 - према ранијој 
категоризацији) пролази кроз насељено 
место Товаришево од саобраћајног знака 
„насеље“ (из правца Бача) на стациона-
жи 115+576,  улицом Милете Протића до 
улице Маршала Тита, затим скреће десно, 
улицом Маршала Тита до улице Проле-
терска, затим скреће лево, улицом Про-

летерском до саобраћајног знака „завр-
шетак насеља“ на стационажи 117+643, 
укупне дужине 2.067 м.

X  ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО 

ОБРОВАЦ

Члан 11.

Траса државног пута IБ реда број 12 
(магистрални пут М-18 - према ранијој 
категоризацији) пролази кроз насеље-
но место Обровац од саобраћајног знака 
„почетак насељеног места Обровац“ (из 
правца Бача) на стационажи 120+688, 
улицом Краља Петра I (према Бачкој Па-
ланци) до саобраћајног знака „завршетак 
насељеног места Обровац“ на стациона-
жи 122+667, укупне дужине 1.979 м.

XI ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ 
ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО  

ЧЕЛАРЕВО

Члан 12.

Траса државног пута IБ реда број 12 
(магистрални пут М-7 - према ранијој 
категоризацији) пролази кроз насељено 
место Челарево од саобраћајног знака 
„насеље“ (из правца Бачке Паланке) на 
стационажи 142+924, улицом Дунавска 
до улице Маршала Тита, затим скреће де-
сно и улицом Маршала Тита (према Но-
вом Саду) до саобраћајног знака „завр-
шетак насеља“ на стационажи 143+422, 
укупне дужине 498 м.

Правац пружања државног пута IIБ 
реда број 306 (регионални пут Р 119/1 
према старој категоризацији) у насеље-
ном месту Челарево, од саобраћајног 
знака „насеље“ (из правца Гајдобре) на 
стационажи 10+936, иде улицом Про-
летерском (ка Бачкој Паланци, односно 
према државном путу IB реда број 12) 
до саобраћајног знака „завршетак насе-
ља“ на стационажи 12+570, укупне ду-
жине 1.634 м.
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XII  ПРАВАЦ ПРУЖАЊА 
ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ 

НАСЕЉЕНО МЕСТО НЕШТИН

Члан 13.

Траса државног пута IIА реда број 119 
(регионални пут Р 107 - према ранојој 
категоризацији) пролази кроз насеље-
но место Нештин од саобраћајног знака 
„насеље“ (из правца граничног прелаза 
„Нештин“) на стационажи 1+416, ули-
цом Карађорђевом (према Беочину) до 
саобраћајног знака „завршетак насеља“ 
на стационажи 3+303, укупне дужине 
1.887 м.

XIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ‘’Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-344-10/2023
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

61  

На основу члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи изградњи („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исп., 
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука 
УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука 
УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), 
члана 9. став 3. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник Републике Србије“, бр. 
135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. тач-
ка 5. Закона о локалној самоуправи (“Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 
и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. 
тачка 5. Статута општине Бачка Палан-
ка („Службени лист општине Бачка Па-
ланка“, бр. 9/2019), Скупштина општине 
Бачка Паланка, по прибављеном мишље-
њу Комисије за планове, на 33. седници, 
одржаној 14. марта 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 1.

Приступа се изради Измена и допуна 
Плана генералне регулације Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, бр. 12/2020 и 9/2022).

Члан 2.

Прелиминарна граница обухвата Из-
мена и допуна Плана генералне регулаци-
је Бачка Паланка (у даљем тексту: Измене 
и допуне Плана) дефинисана је на следе-
ћи начин:

Tачка 1. описа границе обухвата Пла-
на генералне регулације Бачка Паланка 
је најсевернија тачка, на тромеђи канала, 
парцела 3390, железниче пруге, парцела 
3446 и парцеле 931.

Од тромеђе граница у правцу истока 
пресеца железничку пругу, парцела 3446, 
државни пут IIA реда бр.108, парцела 
3458 до тромеђе државног пута, пољског 
пута, парцела 3563 и канала, парцела 
3426 и даље наставља у правцу истока и 
прати северну међу пољских путева, пар-
целе 3563,3564 и 3557, пресеца парцелу 
3457/3 и даље ка истоку прати северну 
међу пољских путева, парцеле 3556, 3568, 
3567 и 3569 до тачке 2., тромеђе канала, 
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парцеле 3427 и 3382 и пољског пута, пар-
цела 3569.

Од тачке 2. граница у правцу југа пра-
ти западну међу канала, парцела 3382 до 
тромеђе канала, пољског пута, парцела 
3563 и парцеле 3654.

Од тромеђе граница наставља у правцу  
југа и прати западну међу пољског пута, 
парцела 3563 до тачке 3. и даље до тро-
међе пољског пута, парцела 3563, канала, 
парцела 3382 и парцеле 2540 и тачке 4.

Од тачке 4., граница у правцу југа пра-
ти западну међу канала, парцела 3382 до 
тромеђе канала, насипа, парцела 3464 и 
пољског пута, парцела 3648.

Од тромеђе граница наставља у правцу 
југа и пратећи источну међу насипа, пар-
цела 3464 до тромеђе насипа и парцела 
3281 и 3240.

Од тромеђе граница у правцу југа пра-
ти западну међу парцела 3240, 3248 и 
3241 до тромеђе канала, парцела 3284, 
реке Дунав, парцела  3274 и парцеле 3241.

Од тромеђе граница у правцу југа пре-
сеца парцелу реке до граница катастар-
ских општина Нештин и Бачка Паланка 
до тачке 5., где мења правац ка западу и 
пратећи јужну међу парцеле реке Дунав, 
парцела 3274 до тромеђе катастарских 
општина Бачка Паланка, Нештин и Бачка 
Паланка – град.

Од тромеђе граница наставља у прав-
цу запада и прати јужну међу реке Дунав, 
парцела 7234 (К.О. Бачка Паланка – град) 
до тромеђе катастарских општина Бач-
ка Паланка – град, Нова Паланка и К.О. 
Илок (република Хрватска), а затим ду-
жином од cca 620 m наставља у правцу за-
пада и прати јужну међу реке Дунав, пар-
цела 1060 (К.О. Нова Паланка) до тачке 6.

Од тачке 6., граница мења правац ка 
северу и пресецајући парцеле 10939, 
10942, 10940, 10946 (К.О. Нова Паланка) 
до тачке 7. на међи насипа, парцела 10945 
и парцеле 10946 (К.О. Нова Паланка), где 
поново мења правац ка истоку дужином 

од cca 270 m прати јужну међу насипа, 
парцела 10945 (К.О. Нова Паланка) до 
тачке 8. Даље у правцу севера пресеца 
насип и пратећи западну међу парцела 
10696 (К.О. Нова Паланка) долази до тро-
међе парцела 10657 и 10658 (К.О. Нова 
Паланка) и пута, парцела 10979 (К.О. 
Нова Паланка) и тачке 9.

Од тачке 9 пружа се у правцу севера 
границом парцеле пута 10979 до тромеђе 
парцела 10979, 10644 и 10642 (К.О. Нова 
Паланка) и тачке 10.

Од тачке 10. граница прати западну 
међу парцеле 10624 ка северу и тачке 11. 
на граници парцела 10613 и парцеле пољ-
ског пута 11037 (К.О. Нова Паланка).

Од тачке 11. граница се пружа ка исто-
ку северном међом парцеле пољског пута 
11037 и 11036/2 до тачке 12. која је на тро-
међи парцеле пољског пута 11036/2 и пар-
цела 10618 и 10619  (К.О. Нова Паланка). 
Од тачке 12. граница се пружа насевер 
западном границом парцеле 10619, пре-
сеца парцелу 11063 пољског пута, затим 
западном и северном границом парцеле 
пољског пута 11035. и западном међом 
парцеле 10567 долази до тачке 13 на тро-
међи парцела 10567, 10568 и 11033 пољ-
ски пут (К.О. Нова Паланка). Од тачке 13. 
граница мења правац према истоку и ју-
жном међом парцеле пољског пута 1033. 
долази до тачке 14. на тромеђи парцела 
10562, 563 и 1033 (К.О. Нова Паланка).

Од тачке 14 граница у правцу севера 
пресеца парцелу 1033 и прати западну 
међу парцела 10461, 10460 и 10411 (К.О. 
Нова Паланка) и пресецајући пољски пут, 
парцела 10962/2 и канал парцела 10961 и 
1031 (К.О. Нова Паланка) долази до тро-
међе пољског пута 1033 и парцела 10411 
и 10412, односно тачке 15.

Од тачке 15. мења правац ка северо-
истоку и пратећи јужну међу пољског 
пута, парцела 1027 (К.О. Нова Паланка) 
и пресецајући железничку пругу, парце-
ла 10975/4 (К.О. Нова Паланка) долази до 
тромеђе пруге и парцела 522 (К.О. Нова 
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Паланка) и насипа, парцела 193 (К.О. 
Бачка Паланка – град).

Од тромеђе граница наставља у правцу 
североистока и прати северну међу наси-
па, парцела 193, пресеца општински пут 
Бачка Паланка - Обровац, парцела 7294 и 
даље ка истоку прати границу катастар-
ских општина Бачка Паланка – град и 
Бачка Паланка до тромеђе парцела 178 и 
192 (К.О. Бачка Паланка – град) и парцеле 
1077/1  (К.О. Бачка Паланка) и тачке 16.

Од тачке 16. граница ка истоку прати 
северну границу парцела 1752 и 1078, за-
тим пресеца парцелу 1077/1, парти север-
ну границу парцеле 1076/2 и пресеца пар-
целу 23474 Парошки пут до тачке 17. Од 
тачке 17. парцела се пружа ка југу источ-
ном међом Парошког пута и ка истоку и 
даље ка југу прати границу катастарских 
општина Бачка Паланка и Бачка Палан-
ка – град до четворомеђе парцела 8/2 и 
12 (К.О. Бачка Паланка – град) и 21125 и 
23746 (К.О. Бачка Паланка).

Од четворомеђе граница у правцу југа 
прати источну међу парцеле 21132 (К.О. 
Бачка Паланка) до пољског пута, парцела 
23745 и тачке 18. а затим у правцу исто-
ка прати северну међу пута до тромеђе 
пољских путева, парцеле 23745 и 23744 и 
парцеле 21163 односно до тачке 19. 

Од тачке 19. у правцу североистока 
прати западну међу пољског пута, пар-
цела 23744 до тромеђе пољских путева, 
парцеле 23744 и 23497 и парцеле 21245.

Од тромеђе граница наставља у правцу 
североистока и прати западну међу желе-
зничке пруге, парцела 23446 до почетне 
тачке 1. описа обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана из-
носи cca 2702,5 ha.

Опис границе грађевинског подручја

Почетна тачка описа границе грађе-
винског подручја Бачка Паланка је тач-
ка 1, која се налази на тромеђи парцела 
10459, 10460 и 101031.

Од тромеђе раница у правцу северо-
истока прати јужну међу пољског пута, 
парцела 101031 до тачке 2, која се нала-
зи на тромеђи железничке пруге, парцела 
523/31 и 961.

Од тромеђе граница у правцу севера, 
дуж источне границе парцеле 10499 дола-
зи до тачке 3, која се налази на тромеђи 
железничке пруге и парцела 10522 и 193.

Од тачке 3 граница наставља у правцу 
североистока и прати северну међу пар-
целе 193 до тачке 4, се налази на четво-
ромеђи општинског пут, парцеле 7294 и 
103461 и парцела 193 и 10521.

Од четворомеђе граница пресеца оп-
штински пут Бачка Паланка - Обровац и 
долази до тачке 5, која се налази на тро-
међи општинског пута и парцеле 192.

Од тачке 5 граница у правцу истока 
прати северну и источну међу парцеле 
192 и долази до тачке 6, која се налази на 
четворомеђи пољског пута, 178 и 192.

Од тачке 6. граница у правцу севера 
прати међу парцеле 178, пресеца је према 
југоистоку, прати северну међу пољског 
пута, парцела 177, северну међу инду-
стријске пруге, парцела 7291 и северну 
међу пута, парцела 7358, пресеца Паро-
шки пут и северном међом пута, парцела 
1 долази до тачке 7, која се налази на тро-
међи пута, парцеле 1, 3497 и 10939.

Од тачке 7 граница у правцу југа гра-
ницу катастарских општина Бачка Палан-
ка и Бачка Паланка-град до тромеђе пољ-
ског пута, парцела 12 и 3746 (К.О. Бачка 
Паланка) и парцеле 1133  (К.О. Бачка Па-
ланка), прелази у катастарску општину 
К.О. Бачка Паланка и даље ка југу прати 
западну међу парцеле 1133 до тачке 8, 
која се налази на тромеђи пољског пута, 
парцела 3745 и парцела 1180/1 и 1180/2.

Од тачке 8 граница наставља у правцу 
истока и прати јужну међу пољског пута, 
парцела 3745 до тачке 9, која се налази на 
тромеђи железничке пруге, парцела 3744, 
пољског пута, парцела 3745 и парцеле 
1216.
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Од тачке 9 граница у истом правцу 
пресеца железничку пругу и прати јужну 
међу пољског пута, парцела 3779 до тач-
ке 10, која се налази на тромеђи држав-
ног пута IIA реда број 108, парцела 3458, 
пољског пута, парцела 3779 и парцеле 
2871. која  oд тромеђе граница у правцу 
југа дужином од cca 125 м прати западну 
међу државног пута до тачке 11, која се 
налази на међи државног пута и парцeле 
2871.

Од тачке 11 граница пресеца државни 
пут и пратећи јужну међу пољског пута, 
парцела 3698  долази до тачке 12, која се 
налази на тромеђи пољског пута и парце-
ла 2856 и 2857/1.

Од тачке 12 граница у правцу југа пра-
ти западну међу парцеле 2856, пресеца 
пољски пут, парцела 3697 и канал, пар-
цела 3438 и даље у правцу југа прати за-
падну међу парцеле 2896 и пресецајући 
пољски пут, парцела 3695 долази до тачке 
13, која се налази на међи пољског пута и 
парцеле 2932.

Од тачке 13 граница у правцу запада 
прати јужну међу пољског пута, парцела 
3695, мења правац ка југу и пратећи за-
падну међу парцеле 2932, пресеца парце-
лу 2935 и долази до тачке 14, која се нала-
зи на међи парцела 2935 и 2936.

Од тачке 14 граница у правцу истока 
прати јужну међу парцела 2933 и 2944, 
пресеца пољски пут, парцела 3777 и ње-
говом јужном међом долази до тачке 15, 
која се налази на тромеђи пољског пута и 
парцела 2951 и 2952.

Од тачке 15 граница у правцу југа пра-
ти западну међу парцеле 2952,мења пра-
вац ка истоку и пратећи јужну међу пар-
цела 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 1289, 
1287/1, 1285 и 3776 пресеца парцелу 2965 
и долази до тачке 16, која је новоодређена 
међна тачка.

Од тачке 16 граница у правцу истока 
прати северну међу парцеле 2966, пресе-
ца пут, парцела 3501, обухвата парцелу 
2985, прати северну међу пољског пута, 

парцела 3688 до тромеђе пута и парцела 
2986 и 2987, пресеца пут и даље ка исто-
ку прати његову јужну међу до пољског 
пута, парцела 3687, пресеца га и даље 
ка северу прати његову источну међу до 
тачке 17, која се налази на тромеђи кана-
ла, парцела 3440, пољског пута, парцела 
3687 и пута, парцела 3456.

Од тачке 17 граница у правцу југоисто-
ка пресеца пут, парцела 3456 и дужином 
од cca 215 м прати јужну међу пољског 
пута, парцела 3658 и долази до тачке 18, 
која се налази на међи пољског пута и 
парцеле 3054/1.

Од тачке 18 граница у правцу истока 
пресеца пољски пут, парцела 3658, канал, 
парцела 3441, пољски пут, парцела 3662 
и даље ка истоку прати северну међу пар-
цела 3665/1, 3665/2, 3666/2 и 3666/3 и до-
лази до тачке 19, која се налази на четво-
ромеђи парцела 3661/1, 3661/3, 2710/1 и 
2710/3.

Од тачке 19 граница у правцу југои-
стока прати западну међу парцела 2717/1, 
2718/1, 2719/1, 2720/1, 2721/1, 2722/1, 
2723/1, 2724/2, 2724/1, 2725/1, 2726/1, 
2727/1, 2728/1, 2729/1, 2730/1, 2731/1, 
2732/1, 2733/1 и 3668/1 и долази до тачке 
20, која се налази на четворомеђи пољких 
путева, парцеле 3668/1, 3668/3, 3115/2 и 
парцеле 3115/1.

Од тачке 20 граница у правцу југа пра-
ти јужну међу парцеле 3668/3 и пресеца 
парцеле 3115/2, 3116/2, 3117/2, 3118/2, 
3119/2, 3120/2, 3122/2, 3123/2 и 3663/2 и 
долази до тачке 21, која се налази на тро-
међи пољског пута, парцела 3663/2 и пар-
цела 3109/2 и 3108/2.

Од тромеђе граница нставља у парв-
цу југа и прати западну границу парцеле 
3663/2 и долази до тачке 22, која се нала-
зи на међи пољског пута, парцела 3658/2 
и парцеле 3099/2.

Од тачке 22 граница у правцу истока 
пресеца пољски пут и прати северну међу 
парцела 3133/2, 3133/3 и 3133/1 и дола-
зи до тачке 23, која се налази на тромеђи 
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пољског пута, парцела 3664/1 и парцела 
3132/1 и 3133/1.

Од тачке 23 граница у правцу југа пра-
ти западну међу пољског пута до тачке 24, 
која се налази на тромеђи пољског пута, 
парцела 3664/1 и парцела 3139/1 и 3140/1.

Од тромеђе граница у правцу истока 
пресеца пољски пут и прати јужну међу 
канала, парцела 3437 и долази до тачке 
25, која се налази на тромеђи канала, пољ-
ског пута, парцела 3679 и парцеле 3266.

Од тачке 25 граница наставља у правцу 
југа и пратећи западну међу пута, парце-
ла 3679 и канала, парцела 3382 и долази 
до тачке 26, која се налази на тромеђи ка-
нала, парцела 3382, насипа, парцела 3464 
и пољског пута, парцела 3648.

Од тромеђе граница у правцу југа пра-
ти источну међу насипа до тачке 27, која 
се налази на тромеђи насипа и парцела 
3240 и  3281.

Од тачке 27 граница у правцу југа пра-
ти западну међу парцела 3281 и  3284 до 
тачке 28, која се налази на тромеђи ка-
нала, парцела 3284, реке Дунав, парцела 
3374 и парцела 3241.

Од тромеђе граница у правц југа пре-
сеца реку Дунав до тачке 29, која се на-
лази на граници катастарских општина 
Бачка Паланка и Нештин.

Од тачке 29 граница мења правац ка 
западу и прати границу катастарких оп-
штина Бачка Паланка и Нештин и Илок 
(Република Хрватска) до тромеђе ката-
старских општина Бачка Паланка и Нова 
Паланка и Илок (Република Хрватска) а 
затим у истом правцу дужином од cca 510 
m прати границу катастарских општина 
Нова Паланка и Илок (Република Хрват-
ска) до тачке 30, која се налази на грани-
ци катастарских општина Нова Паланка и 
Илок (Република Хрватска).

Од тачке граница у правцу севера ду-
жином од cca 905 м пресеца парцеле 1060 
(река Дунав), 939, 942 и 940 и долази до 
тачке 31.

Од тачке 31 граница се под правим 
углом ломи ка истоку и пресеца парцелу 
940 и долази до тачке 32, која се налази на 
тромеђи парцела 7223 и 7226 и границе 
катастарских општина Бачка Паланка и 
Нова Паланка.

Од тачке 32 граница у правцу севе-
ра прати западну међу парцела 7220, 
7219, 7208/2, 7213/2, јужну међу парце-
ле 10945, у правцу севера пресеца насип, 
пут и ка истоку дуж северне границе пар-
целе 10979 и долази до тачке 33, која се 
налази на четворомеђи парцела 10644, 
643, 7304/1 и 10979.

Од четворомеђе граница у правцу се-
вера дуж западне међе парцеле 642 дола-
зи до тачке 34, која се налази на четворо-
међи парцела 10644, 1036/2 и 642. 

Од тачке 34 граница у правцу истока 
прати северну границу парцеле 1036/2 и 
долази до парцеле 35 на тромеђи парцела 
1036/2, 10618 и 10619.

Од тачке 35 граница у правцу севера 
прати западну границу парцеле 10619, ју-
жну границу парцеле 1036, пресеца пољ-
ски пут ка северу и долази до тачке 36, на 
граници парцела 1935 и 10576.

Од тачке 36 граница у правцу северои-
стока дуж северне границе парцеле 1035 
долази до тачке 37, на тромеђи парцела 
1035, 10568 и 10567.

Од тромеђе граница у правцу севера 
дуж источне међе парцеле 10568 долази 
до тачке 38, на тромеђи парцела 10568, 
10567 и 1033.

Од тачке 38 граница се пружа ка се-
вероистоку дуж границе пољског пута, 
пресеца га ка северу и дуж западне гра-
нице парцеле 10461 и 10460, пресецајући 
парцелу канала 10962/2 долази до  долази 
до тачке 1, која је уједно и почетна тачка 
описа границе грађевинског подручја на-
сеља Бачка Паланка.

Укупна површина грађевинског по-
дручја насеља Бачка Паланка износи cca 
1892,9 ha.
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Саставни део је графички приказ пре-
лиминарне границе подручја обухваћеног 
Планом.

Члан 3.

Плански основ за израду Измена и 
допуна Плана је Одлука о усаглашава-
њу спроведеног поступка усвајања Про-
сторног плана општине Бачка Паланка са 
Законом о планирању и изградњи ("Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
25/2019).

Члан 4.

Основни циљ израде Измена и допуна 
Планa је усаглашавање са важећом закон-
ском регулативом, тренутним потребама 
насеља, преиспитивање смерница из ва-
жећег планског документа, дефинисање 
правила уређења и правила грађења.

Члан 5.

За предметно планско подручје приба-
виће се одговарајуће подлоге. 

Члан 6.

Измене и допуне Плана садрже тексту-
ални део, који се састоји из правила уре-
ђења и правила грађења, графички део и 
обавезне прилоге.

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

Члан 7.

Средства за израду Измена и допуна 
Плана обезбедиће се у буџету Општине 
Бачка Паланка.

Носилац израде Измена и допуна Пла-
на је Одељење за урбанизам и грађеви-
нарство Општинске управе Oпштине Бач-
ка Паланка.

Израда Измена Плана уступа се ЈП 
„Стандард“ Бачка Паланка, Трг братства 
и јединства 36, Бачка Паланка. 

Рок за израду Нацрта Измена Плана је 
6 (шест) месеца од дана прибављања од-
говарајућих подлога.

Члан 8.

Пре израде Нацрта Измена и допуна 
Плана, Носилац израде плана организу-
је рани јавни увид. Предмет раног јавног 
увида јесте елаборат који се припрема у 
почетним фазама израде планског доку-
мента. Излагање елабората на рани јав-
ни увид оглашава се у средствима јавног 
информисања и у електронском облику 
на интернет страници Општине Бачка 
Паланка и траје 15 дана. Рани јавни увид 
у елаборат одржаће се у згради Општи-
не Бачка Паланка, Краља Петра I 16 у 
Бачкој Паланци и на интернет страници 
Општине Бачка Паланка на адреси www.
backapalanka.rs.

Излагање Нацрта Измена и допуна 
Плана на јавни увид врши се после оба-
вљене стручне контроле. Излагање Нацр-
та Измена и допуна Плана на јавни увид 
оглашава се у дневном и локалном листу 
и траје 30 дана од дана оглашавања. Јав-
ни увид у Нацрт Измена и допуна Плана 
одржаће се у згради Општине Бачка Па-
ланка, Краља Петра I 16 у Бачкој Паланци 
и на интернет страници Општине Бачка 
Паланка на адреси www.backapalanka.rs.

Члан 9.

Саставни део ове одлуге је Решење које 
је донело Одељење за урбанизам и грађе-
винарство, Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, под редним бројем IV-05-
501-2-10/2022 од дана 18. новембра 2022. 
године, којим је утврђено да за израду Из-
мена и допуна Плана, није потребно из-
радити Стратешку процену утицаја плана 
на животну средину.
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Члан 10.

План се ради потписивања, оверавања 
и архивирања израђује у пет примерака 
у аналогном облику и шест примерака у 
дигиталном облику.

Један примерак донетог, потписаног и 
овереног Плана у аналогном облику и је-
дан примерак Плана у дигиталном обли-
ку чува се у архиви органа који је донео 
План (Скупштина општине Бачка Палан-
ка).

Два примерка донетог, потписаног и 
овереног Плана у аналогном облику и 
два примерка Плана у дигиталном облику 
чувају се у органу надлежном за спрово-
ђење Плана (Општинска управа општине 
Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и 
грађевинарство).

Два примерка донетог, потписаног и 
овереног Плана у аналогном облику и два 
примерка Плана у дигиталном облику чу-
вају се у ЈП "Стандард", Бачка Паланка.

Један примерак Плана у дигиталном 
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“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-35-11/2023
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка

Општинска управа Општине Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и грађевинарство
број: IV-05-501-2-10/2022
дана: 18. 11. 2022. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", број 
135/04 и 88/2010) и члана 134. Закона о 
општем управном поступку ("Службени 
гласник РС" број 18/2016 и 95/2018-ау-
тентично тумачење), а на основу надле-
жности из члана 13. Одлуке о организа-
цији Општинске управе ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 35/2016 и 
30/2019), Општинска управа Општине 
Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и 
грађевинарство д о н о с и:

Р Е Ш Е Њ Е
Није потребно приступити изради 

стратешке процене утицаја на 
животну средину за Измене и допуне 
Плана генералне регулације Бачка 

Паланка.

Образложење

Након увида у достављену докумен-
тацију и планове вишег хијерархијског 
нивоа, утврђено је да Измене и допуне 
Плана генералне регулације Бачка Палан-
ка не доносе битније промене у односу на 
важећи План генералне регулације Бачка 
Паланка (за који је већ урађен извештај 
о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину) и не доноси садржаје који би 
могли битније да утичу на животну сре-
дину (основни циљ предметних измена је 
усаглашавање са законском регулативом, 
а само решење не предвиђа нове радне 
зоне или друге садржаје који би донели 
битне промене због којих би се требало 
приступити изради стратешке процене 
утицаја на животну средину).

С обзиром да је Одељење за урбанизам 
и грађевинарство Општинске управе Бач-
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ка Паланка орган надлежан и за послове 
заштите животне средине, није тражено 
посебно мишљење о потреби приступања 
изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину.

Критеријуми којима се водио овај ор-
ган приликом одлучивања су садржани у 
прилогу 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", број 135/04 и 88/2010), а од-
носе се на карактеристике Плана као и на 
карактеристике могућег утицаја.

Поука о правном средству: Против 
овог решења може се изјавити жалба По-
крајинском секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине, Булевар Ми-
хајла Пупина бр. 16, Нови Сад, у року од 
15 дана од дана доношења решења, непо-
средно или преко овог органа.

Жалба је таксирана са 490.00 динара, 
а уплаћује се на жиро-рачун број 840-
742221843- 57, модел 97, позив на број 
65-205. 

Руководилац Одељења 
за урбанизам и грађевинарство

Миликица Петржљан, с.р.

62 

На основу члана 20. став 1. тачка 4. и 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-
др. закон), члана 111. и члана 209. Закона 
о социјалној заштити („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 24/2011 и 
117/2022- одлука УС) и члана 40. став 1. 
тачка 6. и члана 138. став 1. Статута  Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 9/2019), 
Скупштина Општине Бачка Паланка на 
својој 33. седници, одржаној 14. марта 
2023. године, донела је

ОДЛУКУ
 о измени и допуни Одлуке о правима 

и услугама у социјалној заштити 
Општине Бачка Паланка

Члан 1.

У  Одлуци о правима и услугама у 
социјалној заштити Општине Бачка Па-
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ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 38/2013, 9/2016 и 26/2022) у 
члану 15. став 2. мења се и гласи:

„Накнада трошкова сахране утврђује 
се у висини стварних трошкова учиње-
них за набавку најнеопходније погребне 
опреме (сандук најниже вредности, по-
кров, крст са натписом), превоз, погребне 
услуге (покопавање посмртних остатака), 
коришћење капеле на Градском гробљу и 
на месним гробљима општине Бачка Па-
ланка, таксу на гробно место, коришћење 
опремљеног посебног простора-хладња-
че и погребно место“.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-55-3/2023
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

     
Председник

Скупштине општине,
 Милан Чавић, с.р.

63 

На основу члана  32. тачка 9. Закона 
о локaлној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон, 101/206, 47/2018 
и 111/2021),  члана 40. став 1. тачка 13. 
Статута Општине Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“ 
број 9/2019)  Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 33.  седници, одржаној 
дана 14. марта  2023. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О разрешењу председника Управног 

одбора Установе  за спорт и рекреацију 
„Тиквара“ Бачка Паланка

I

РАДЕ ЈЕЛИЋ, разрешава се, дужности 
председника  Управног одбора  Установе 
за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка 
Паланка, због подношења оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:II-119- 12/2023
Дана: 14. марта 2023. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

 Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

64 

На основу члана 41. став 1. тачка 5. 
Закона о смањењу ризика од катастро-
фа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, 
начину и организацији рада штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 27/2020) и члана 
40. став 1. тачка 44. Статута  Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 9/2019), Скуп-
штина Општине Бачка Паланка на својој 
33. седници, одржаној 14. марта 2023. го-
дине, доноси
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       РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању 
Општинског штаба за ванредне 

ситуације Општине Бачка Паланка 
и именовању чланова Општинског 

штаба за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка

Члан 1.

У Решењу о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка и именовању чланова Оп-
штинског штаба за ванредне ситуације 
Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр. 23/20, 24/21, 
34/21 и 10/22) у члану 4. став 2. мења се 
и гласи:

 „Стручне и административне посло-
ве за потребе Штаба обавља Одељење 
за скупштинске и извршне послове Оп-
штинске управе Општине Бачка Палан-
ка.“.

Члан 2.

У члану 5. тачка 13. мења се и гласи: 
„Раде Јелић, члан Општинског већа Оп-
штине Бачка Паланка“.

У члану 5. тачка 16. мења се и гласи: 
„Дубравка Живић, заменик Начелника 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка“.

У члану 5. тачка 21. мења се и гласи: 
„Оливера Рашовић, војни референт у 
ЦМО Нови Сад – Канцеларија Бачка Па-
ланка“.

У члану 5. тачка 26. мења се и гласи: 
„Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка“.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-217-5/2023
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

                                      
Председник

Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.

65 

На основу члана  32. тачка 9. Закона 
о локaлној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон, 101/206 и 47/2018),  
члана 40. став 1. тачка 13. Статута Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 9/2019)  
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 33.  седници, одржаној дана 14. 
марта  2023. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланице 

Управног одбора Центра за социјални  
рад Бачка Паланка

I

БРАНИСЛАВА ЧАВИЋ, разрешава се 
дужности чланице Управног одбора  Цен-
тра за социјални рад Бачка Паланка, због 
подношења оставке.

II

АЛЕКСАНДРА АРСЕНИН, именује 
се за чланицу Управног одбора Центра за 
социјални рад Бачка Паланка.

III

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:II-119- 10/2023
Дана: 14. марта 2023. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   
   

 Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

66 

На основу члана 40.  став 1. тачка 52. 
Статута Општине Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) и члана 62., 63. и 64. Послов-
ника Скупштине општне Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 20/2019) Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 33. седници одр-
жаној дана  14. марта 2023. донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана 

сталног радног тела Одбора за избор 
и именовање Скупштине општине 

Бачка Паланка

I

Ђуро Шкрбић разрешава се дужности 
члана сталног радног тела, Одбора за из-
бор и именовање Скупштине општине 
Бачка Паланка.

II

Весна Вучић именује се за чланицу 
сталног радног тела, Одбора за избор и 
именовања Скупштине општине Бачка 
Паланка.

III

Ово Решење објавиће се у “Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: II-119-11/2023
Дана:  14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
Председник
Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.

67

 На основу члана 40. став 1. тачкa 69. 
Статута Општине Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 33. седници, одржаној 
дана 14. марта 2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду 
Комисије за доделу стипендија 

ученицима и студентима за школску 
2022/2023 годину

I

Прихвата се Извештај о раду Комисије 
за доделу стипендија ученицима и студен-
тима за школску 2022/2023 годину, који је 
сачинила Комисија за доделу стипендија 
ученицима и студентима на својој 35. сед-
ници, одржаној 31. јануара 2023. године, 
под бројем II-67-1/2023-2.

II

 Овај закључак објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-67-3/2023
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Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник
Скупштине општине,

 Милан Чавић, с.р.

68

На основу члана 40. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", бр. 9/2019), Скупшти-
на општине Бачка Паланка је на својој 33. 
седници одржаној дана 14. марта 2023. 
године, донела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању 
спорта у Општини Бачка Паланка у 

периоду од 1.1.2022.-31.12.2022. године

I

Прихвата се Информација о стању 
спорта у Општини Бачка Паланка у пери-
оду од 1.1.2022.-31.12.2022. године, коју 
је сачинило Одељење за друштвене де-
латности под бројем IV-04-6-1/2023-24 од 
дана 1. марта 2023. године.

II

Овај Закључак објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-66-2/2023
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

69 

На основу члана 40. став 1. тачка 65. 
и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист општине 
Бачка Паланка“,  број 9/2019) Скупшти-
на општине Бачка Паланка је на својој 33. 
седници одржаној дана 14. марта 2023. 
године, донела 

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду 

Општинске управе Општине Бачка 
Паланка за 2022. годину

I

Прихвата се Извештај о раду Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка за 
2022. годину, који је Општинска управа 
Општине Бачка Паланка сачинила дана 
1. марта 2023. године, под бројем IV-016-
5/2023-47.

II

Овај Закључак објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:  II-052-1/2023
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА  

  
Председник

Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.
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70

На основу члана 40. став 1. тачкa 56. 
Статута Општине Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 33. седници, одржаној 
дана 14. марта 2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду 
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка за 
2022. годину

I

Прихвата се Извештај о раду Јавног 
комуналног предузећа “Комуналпројект“ 
Бачка Паланка за 2022. годину, који је  
усвојио Надзорни одбор Јавног комунал-
ног предузећа „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка на својој 28. седници, одржаној 
дана 23. фебруара 2023. године, одлуком 
број 01-700/28-1-2023.

II

Овај закључак објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-4/2023
Дана: 14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

71 

На основу члана 40. став 1. тачка 56. 
и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист општине 

Бачка Паланка", број 9/2019) Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 33. 
седници одржаној дана 14. марта 2023. 
године, донела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и 

Финансијски извештај Туристичке 
организације Општине Бачка 

Паланка за 2022. годину

I

Прихвата се Извештај о раду и Финан-
сијски извештај Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка за 2022. годину, 
које је Управни одбор Туристичке орга-
низације Општине Бачка Паланка усво-
јио на својој 15. седници одржаној дана 
7. фебруара 2023. године, одлуком број 
63/2023.

II

Овај Закључак објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-5/2023
Дана: 14. март 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

72 

На основу члана 43. став 1. тачка 12. 
Закона о смањењу ризика од катастро-
фа и управљању ванредним ситуацијама 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 87/2018) и члана 40. став 1. тачка 69. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка", 
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број 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 23. седници, одржаној 
14. марта 2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду 
општинског Штаба за ванредне 

ситуације Општине Бачка Паланка за 
2022. годину

I

Прихвата се Извештај o раду Општин-
ског штаба за ванредне ситуације Општи-
не Бачка Паланка за 2022. годину, који је 
Општински штаба за ванредне ситуације 
Општине Бачка Паланка прихватио на 
својој 47. седници, одржаној дана 1. фе-
бруара 2023. године, под бројем: I-217-
1/2023-9.

II

Овај закључак објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: II-217-4/2023 
Дана: 14. марта 2023. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

73 

На основу члана  40. став 1. тачка 56. и 
члана 138. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина оп-
штине Бачка Паланка на својој 33. седни-
ци, одржаној дана 14. марта 2023. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски 

план Геронтолошког центра Бачка 
Паланка за 2023. годину

I 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Геронтолошког центра Бачка Палан-
ка за 2023. годину, који је Управни одбор 
Геронтолошког центра Бачка Паланка, 
усвојио на седници одржаној дана 23. ја-
нуара 2023. године, одлуком под бројем 
01-403-78.

II 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-6/2023
Дана: 14. март 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

74

 На основу члана 40. став 1. тачка 56. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка", 
број 9/2019) и члана 14. 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, 14/2006, 
11/2011 и 3/2012), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 33. седници, одр-
жаној дана 14. марта 2023. године, донела 
је следеће
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РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Годишњи 
оперативни план и Финансијски 

план Установе "Центар за социјални 
рад општине Бачка Паланка" Бачка 

Паланка за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Годишњи опера-
тивни план Установе: "Центар за социјал-
ни рад Општине Бачка Паланка", Бачка 
Паланка за 2023. годину, који је Управни 
одбор усвојио на седници одржаној дана 
13. фебруара 2023. године, одлуком број 
5609-421/2023.

Даје се сагласност на Финансијски 
план Установе: "Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка", Бачка Палан-
ка за 2023. годину, који је Управни одбор 
усвојио на седници одржаној дана 13. фе-
бруара 2023. године, одлуком број 5609- 
423/2023.

II

Ово Решење објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-401-7/2023 
Дана:14. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.

75

На основу члана 8. Правилника о лич-
ном пратиоцу детета  („Службени лист 

Општине Бачка Паланка“, број 12/2017), 
члана 2. став 1. а у вези са чланом 3. Пра-
вилника o критеријумима и мерилима за 
утврђивање цене услуге лични пратилац 
детета („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 12/2017), члана 64. и 
члана 138. став 1. Статута Општине Бач-
ка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019) и члана 62. 
Пословника Општинског већа Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2019) Оп-
штинско веће Општине Бачка Паланка на 
својој  138. седници, одржаној дана  01. 
марта  2023. године, донело је следећe

РЕШЕЊЕ
о цени пружаоца услуге лични 

пратилац детета за 2023. годину

I

Цена пружаоца услуге лични пратилац 
детета за 2023. годину износи 230,00 ди-
нара (нето) по радном часу.

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-20/2023
Дана: 01. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

         
Заменик
председника општине,
Мита Лачански, с.р.

76 

На основу члана 64. и члана 138. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка („Слу-
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жбени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) и члана 62. став 1. Пословни-
ка  Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2019), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој  138. 
седници одржаној дана  01. марта  2023. 
године, донело је 

ЗАКЉУЧАК 
о прихватању Извештаја о раду 
Интерресорне комисије (ИРК) 
за процену потребе за додатном 

образовном, здравственом и 
социјалном подршком детету, 

ученику и одраслом и предложеним и 
пруженим подршкама за 2022. годину

I

Општинско веће је размотрило и 
усвојило Извештај о раду Интерресор-
не комисије (ИРК) за процену потребе 
за додатном образовном, здравственом 
и социјалном подршком детету, ученику 
и одраслом и предложеним и пруженим 
подршкама за 2022. годину, који је сачи-
нила Интерресорна комисија дана 21. фе-
бруара 2023. године,под бројем  III-560-
1/2023-32.

II

Овај закључак објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                        
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-560-2/2023
Дана:  01. марта 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника општине,

Мита Лачански, с.р

77

На основу члана 157. Закона о безбед-
ности саобраћаја на путевима (“Слу-
жбени гласник Републике Србије”, број 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - 
одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 
128/2020 - др. закон), члана 64. тачка 22. и 
члана 138. став 1. Статута  Општине Бач-
ка Паланка (“Службени лист Општине 
Бачка Паланка”, број 9/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
139.  седници, одржаној  10. марта  2023. 
године, донело је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
 О УТВРЂИВАЊУ РЕЖИМА 

САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРАЛНОЈ  
ЗОНИ НАСЕЉА БАЧКА ПАЛАНКА 

И У УЛИЦАМА У КОЈИМА ЈЕ 
ОГРАНИЧЕН САОБРАЋАЈ ЗА 

ПОЈЕДИНЕ КАТЕГОРИЈЕ ВОЗИЛА 
И У ЗОНИ ДУЖ НАСИПА ПАРКА 

ПРИРОДЕ „ТИКВАРА“

1. У Решењу о утврђивању режима са-
обраћаја у централној зони насеља Бачка 
Паланка и у улицама у којима је ограни-
чен саобраћај за поједине категорије во-
зила и у зони дуж насипа Парка приро-
де „Тиквара“ (“Службени лист Општине 
Бачка Паланка”, број 40/2022) у тачки 4. 
алинеја 3. мења се и гласи:

„- моторним возилима којима се врши 
снабдевање пословних објеката и радњи, 
а који морају користити улице из тачке 2. 
и 3. овог решења, сваког дана у времену 
од 5,00 до 9,00 часова (у захтеву навести 
који се пословни објекти снабдевају, 
приложити фотокопију уговора о 
снабдевању, односно фотокопију решења 
о отварању радње или фотокопију уговора 
о закупу пословног простора, односно 
доказ о власништву ако се пословни 
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објекат налази у  зони из тачке 2. и 3. овог 
решења).“

2. Ово решење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-9/2023
Дана: 10. марта  2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

 Бранислав Шушница, с.р

78 

На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“ 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 
- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 
и 153/2020), члана 17. Одлуке о приба-
вљању и располагању стварима у јавној 
својини Општие Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
10/2014 и 21/2014), члана 60. став 1. тачка 
9. и члана 138. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка (“Службени лист Општи-
не Бачка Паланке” бр. 9/2019), председ-
ник Општине Бачка Паланка, дана  23. 
фебруара 2023. године,  донео је 

РЕШЕЊЕ
о покретању поступка отуђења 

покретне ствари – возила у јавној 
својини Општине Бачка Паланка 

путем јавног надметања

I 

Покреће се поступак отуђења покретне 
ствари – возила у јавној својини Општине 
Бачка Паланка, путем јавног надметања и 

то:
1. путничког возила „DAIMLER 

CHRYSLER“ модел „240 C“, нерегистро-
ван.

II

Поступак отуђења покретне ствари - 
возила у јавној својини Општине Бачка 
Паланка из члана 1. овог Решења спро-
вешће Комисија за спровођење поступка 
отуђења  моторног возила у јавној своји-
ни Општине Бачка Паланка.

III

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-404-7/2023
Дана:  23. фебруара 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

79

На основу члана 60. став 1. тачка 20, 
члана 138. став 1. и члана 58. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и Програма доделе бесповратних 
средстава за куповину сеоске куће са 
окућницом на територији Републике Ср-
бије - Уредбе о утврђивању програма до-
деле бесповратних средстава за куповину 
сеоске куће са окућницом на територији 
Републике Србије за 2023. годину Владе 
Републике Србије пословни број 05 Бро-
ј:110-1517/2023-1(„Службени гласник 
РС”, број 15/23) од 24. фебруара 2023. 
године, заменик Председника Општине 
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Бачка Паланка 24.02.2023. године доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за извршење 

надлежности Општине Бачка Паланка 
у поступку спровођењу Јавног 

конкурса за доделу бесповратних 
средстава за куповину сеоске куће са 
окућницом на територији Републике 

Србије у 2023. години   

I

Образује се Комисија за извршење на-
длежности Општине Бачка Паланка у по-
ступку спровођењу Јавног конкурса за до-
делу бесповратних средстава за куповину 
сеоске куће са окућницом на територији 
Републике Србије у 2023. години.

II

У Комисију се именују:

• Јелена Галић, за председник коми-
сије

• Биљана Гајтовић, члан комисије, 
• Душанка Бучко, члан комисије, 
• Никола Марјанац, члан комисије,  
• Ивана Николић, члан комисије,
• Драгана Баћић, члан Комисије.

III

Задатак Комисије је да у складу са 
Уредбом Владе Републике Србије послов. 
бр. 05 Број:110-1517/2023-1 („Службени 
гласник РС”, број 15/23) од 24. фебруара 
2023. године и Програмом доделе бес-
повратних средстава за куповину сеоске 
куће са окућницом на територији  Репу-
блике Србије за 2023. годину, утврди ис-
пуњеност услова који се односе на сеоску 
кућу са окућницом као и процену тржи-
шне вредности непокретности, изврши 
контролу обављене купопродаје сеоске 
куће са окућницом и упути извештај о 
спроведеној контроли  и изјашњење да 

ли су бесповратна средства утрошена у 
свему према уговору Комисији за оцену 
и контролу реализације пројекта Мини-
старства за бригу о селу.   

IV

Aдминистративно-техничке послове 
за потребе рада Комисије, обављаће Кан-
целарија за локално економски развој, 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

V

Комисија за свој рад одговара Пред-
седнику Општине Бачка Паланка.

VI

Комисија има право на накнаду на 
основу члана 4.  Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одборника Скупшти-
не општине, чланова Општинског већа 
и чланова радних тела органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 4/2021,27/2022, 1/2023).

VII

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, и објављује се у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2023-3
Дана: 24.02.2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 Заменик Председника
 Општине Бачка Паланка

Мита Лачански, с.р.
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