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На основу члана 41а. став 4. Закона 
о заштити природе ("Службени гласник 
Републике Србије" број 36/2009, 88/2010 
и 91/2010-испр.) и члана 37. став 1. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015.године, донела је

О Д Л У К У
о заштити Парка природе 

''Тиквара''

Члан 1.

Овом одлуком проглашава се заш-
тита подручја језера Тиквара са плавним 
подручјем Паланачког рита, као парк 
природе, односно као заштићено под-
ручје локалног значаја III категорије, под 
називом Парк природе "Тиквара".

Члан 2.

Парк природе "Тиквара" ставља се 
под заштиту са циљем очувања природ-
них вредности динамичног комплекса 
станишта алувијалног подручја, који је 
условљен разноврсношћу морфолошких 
одлика и динамиком плављења Дунава, 
континуитета међународног еколошког 
коридора реке Дунав, укупне геолош-

ке, биолошке и предеоне разноврсности, 
шумских и травних и водених станишта, 
као и задовољења естетских, рекреатив-
них и туристичких потреба.

Члан 3.

Парк природе "Тиквара" се налази 
на територији општине Бачка Паланка, 
обухватајући катастарске парцеле уписа-
не у катастарским општинама (у даљем 
тексту К.О.) Нова Паланка и Бачка Па-
ланка-град. 

Укупна површина Парка природе 
''Тиквара'' износи 554,52 ha, од тога под-
ручје: 

• режима заштите II степена 
обухвата 138,85 ha или 25%,

• режима заштите III степена 
обухвата 415,67 ha или 75%.

Према структури власништва 
554,52 ha или 100% Парка природе 
"Тиквара" се налази у државном влас-
ништву.

Заштитна зона Парка природе 
"Тиквара" обухвата површину 351,78 ha.

Границе Парка природе су: 

Почетна тачка описа границе заш-
тите Парка природе "Тиквара" је тромеђа 
парцела 945/1, 1055 К.О. Нова Паланка, 
Општина Бачка Паланка и међни камен 
са К.О. Младеново. Граница заштите иде 
на исток северном граничном линијом 
парцеле 945/1 К.О. Нова Паланка, ломи 
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се у правцу севера, наставља западном 
граничном линијом исте парцеле, скреће 
на исток и северном граничном линијом 
исте парцеле долази до тромеђе парцела 
945/1, 813 и 947. У правцу истока граница 
пресеца парцелу 945/1 до тромеђе парце-
ла 945/1, 948 и 725 и наставља на исток 
северном граничном линијом парцеле 
945/1 до међног камена са К.О. Бачка Па-
ланка – град. У правцу истока иде север-
ном граничном линијом парцела 7432, 
7218/1, 7217/1, 7215, 7214/1, 7190/1, 7188, 
7160/3, 7159 и 7160/3 К.О. Бачка Палан-
ка - град до наспрам југозападне међне 
тачке парцеле 6721. Граница скреће на ју-
гоисток у облику лука паралелно са но-
жицом насипа пута који води граничном 
прелазу са Републиком Хрватском, при 
том пресеца парцеле 7160/3 и 7156/13 до 
парцеле 7170/9. Граница скреће на југо-
запад северном граничном линијом пар-
целе 7170/9 до парцеле 7156/18, затим се 
ломи на север, источном граничном ли-
нијом парцеле 7156/18 до парцеле 7167/1. 
Граница затим скреће на запад идући 
јужном граничном линијом парцела 
7167/1, 7156/5, 7147/11, 7434 до парцеле 
7180, улази у парцелу 7180 до западне 
ивице асфалта и скреће на југ све вре-
ме пратећи западну ивицу асфалта исте 
парцеле до парцеле 7234/17 (река Дунав). 
Граница улази у парцелу реке на дужини 
од 30 m, где се ломи на запад идући па-
ралелно на удаљености 30m од северне 
граничне линије парцеле 7234/17 до ли-
није пружања напера. Том линијом иде 
на запад, па на север до тачке удаљене 
30 m од северне граничне линије парце-
ле Дунава. У наставку граница скреће на 
запад идући паралелно на удаљености 
30 m од северне граничне линије парцеле 
Дунава до наспрам западне међне тачке 
парцеле 7205. Граница наставља на запад 
у дужини од 400 m, да би скренула под 
правим углом на север до тачке удаље-
не 30 m од северне граничне линије реке 
Дунав, ломи се на запад идући паралел-
но на удаљености од 30 m до К.О. Нова 

Паланка парцелa 1060 (река Дунав) до 
К.О. Младеново. Граница скреће на се-
вер границом катастарских општина до 
почетне тачке описа границе заштите.

Опис граница режима заштите, 
као и опис граница заштитне зоне, дати 
су у прилогу ове Одлуке и чине њен сас-
тавни део.

Члан 4.

Циљеви из члана 2. ове одлуке ре-
ализују се кроз:

примену активних и интервент-
них мера заштите станишта и врста у 
циљу очувања екосистема; планске ак-
тивности и интервентне мере на побољ-
шању квалитета воде и стања екосисте-
ма; унапређење функционалности међу-
народног еколошког коридора Дунава; 
мониторинг природних вредности; очу-
вање природне мешовитости шумских 
састојина и малата топола и врба; оста-
вљање најмање 5 стабала аутохтоних 
врста по хектару у процесу обнове шума 
и шумских засада и очување старих реп-
резентативних јединки аутохтоних врста 
дрвећа; успостављање појаса аутохтоне 
вегетације поред бара и водотока у скла-
ду са наменом простора и природним 
вредностима; сузбијање инвазивних врс-
та; ревитализацију станишта; очување 
гнездилишта птица; планско уклањање 
алотохних врста; осигуравање протока 
воде кроз рит, старе рукавце, канале; по-
пуларизацију и промоцију заштите при-
родних вредности и развој туризма.

На подручју режима заштите II 
степена обезбеђују се следеће мере очу-
вања и унапређења:

1. супституција клонских топола 
и других алохтоних врста др-
већа аутохтоним најкасније по 
истеку опходње;
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2.  проредна и санитарна сеча у 
функцији очувања природне 
мешовитости врста;

3.  селективно и ограничено ко-
ришћење природних ресурса и 
контролисане интервенције и 
активности у простору, уколи-
ко су усклађене са функцијама 
заштићеног подручја, или су 
везане за наслеђене традицио-
налне облике привредних ак-
тивности;

4.  трасирање едукативних стаза.

Члан 5.

На подручју Парка природе 
''Тиквара'' забрањује се:

1. ширење грађевинског под-
ручја;

2. узнемиравање, непланско са-
купљање и уништавање фау-
не;

3. пошумљавање влажних лива-
да, депресија, бара и пашњака 
и шумских чистина;

4. уношење инвазивних врста;

5. обнова и ширење састојина ин-
вазивних дрвенастих врста;

6. повећање површина под клон-
ским тополама и другим 
алохтоним врстама као и за-
мена састојина и групација ау-
тохтоних врста дрвећа алохто-
ним;

7. одлагање биомасе (остатака 
од сече и копења) на травним 
и воденим површинама, укљу-
чујући и шумске чистине;

8. радови који изазивају трајне 
негативне промене водног ре-
жима заштићеног подручја 
или квалитета воде влажних 
станишта;

9. привредни риболов;

10. преграђивање водених мигра-
торних праваца;

11. постављање нових пловних 
објеката на језеру Тиквара;

12. привремено и трајно одлагање 
свих врста отпадних материја, 
као и успостављање транс-
портне руте опасног отпада;

13. храњење места за риболов;

14. друге активности у простору 
које нису засноване на одржи-
вом коришћењу природних ре-
сурса.

На подручју Парка природе 
''Тиквара'' ограничава се:

1. промена намене површи-
на на потребе ревитализа-
ције природних станишта и 
унапређења стања подручја;

2. уклањање флотантне и суб-
мерзне, као и приобалне веге-
тације на плански регулисане 
активности;

3. паљење вегетације на планске 
активности управљања;

4. пошумљавање шумских чис-
тина на шумске сечине, прос-
тор око угоститељских и ту-
ристичких објеката;

5. уношење алохтоних врста на 
врсте које нису инвазивне у 
Панонском биогеографском 
региону;

6. сађење алохтоних врста и 
клонова топола на удаљеност 
већу од 15 m од руба шумских 
чистина (мртваја, депресија, 
бара, влажних ливада) као и 
на удаљеност већу од 30 m од 
обале Дунава;
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7. сузбијање градације паразит-
ских врста шумског дрвећа 
применом биолошких и био-
техничких средстава, као и хе-
мијских средстава у складу са 
законом;

8. порибљавање, осим за потребе 
планске реинтродукције ауто-
хтоних врста;

9. храњење риба на контролиса-
ну прихрану током планских 
такмичења риболоваца;

10. лов, на санитарни и за потребе 
управљања популацијама;

11. кретање чамаца на моторни 
погон на простор Дунава и за 
потребе управљања; 

12. урђење обале , на унапређење 
и обезбеђивање функционал-
ности међународног еколош-
ког коридора реке Дунав;

13. уређење купалишта, на под-
ручје које је плански утврђено 
планским документима;

14. упуштање ефлуената на от-
падне воде чији су параметри 
квалитета испод граничних 
вредности емисије загађујућих 
материја које су дозвољене за 
упуштање у природни реци-
пијент;

15. изградња хотелских објеката, 
на оне који испуњавају неки од 
важећих сертификата квалите-
та из области заштите живот-
не средине, као и друге објекте 
који су у функцији очувања, 
заштите и одговарајуће промо-
ције природног добра.

Члан 6.

На површинама на којима је 
утврђен режим заштите II степена у ок-

виру Парка природе ''Тиквара'', поред 
забрана из члана 5. став 1. ове одлуке, 
забрањује се спортски риболов.

На подручју режима заштите II 
степена у оквиру Парка природе ''Тиква-
ра'', поред ограничења из члана 5. став 2. 
ове одлуке ограничава се:

1. изградња објеката на оне у 
функцији управљања заш-
тићеним подручјем;

2. обнова шума на просторне 
целине не веће од 5 ha осим 
за потребе ревитализације 
као и обнова састојине храста 
лужњака на групимичну на 
постојећим шумским прогала-
ма;

3. кретање посетилаца и возила, 
на за ту сврху предвиђене ста-
зе и путеве;

4. рекреативни риболов на под-
ручје од језера Тиквара до 
уливне грађевине црпне стани-
це "Сајловац" у појасу ширине 
од 100 m од небрањене ножице 
насипа;

5. промена морфологије терена, 
на планске активности усмере-
не на побољшање еколошких 
услова станишта плитких вода 
и приобаља.

Члан 7.

На подручју локалитета "Веш-
тачка састојина мочварног чемпреса” 
забрањује се:

1. промена састава шумске 
састојине;

2. садња декоративног и другог 
зеленила;

3. изградња објеката;

4. паљење ватре.
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На подручју локалитета "Вештач-
ка састојина мочварног чемпреса” као 
мере очувања и унапређења вредности 
локалитета, обезбедиће се:

1. праћење стања природних 
вредности и научно истражи-
вачки рад;

2. санитарна сеча уз услове и 
надзор Завода;

3. радови у циљу очувања шумс-
ке састојине, унапређења и по-
бољшања еколошких услова.

Члан 8.

На подручју локалитета "Четири 
стабла платана" забрањује се:

1. сеча заштићених стабала, 
здравих грана, оштећивање 
корена и других биљних дело-
ва, предузимање радњи које би 
измениле изглед или довеле у 
питање њихов биолошки оп-
станак;

2. изградња објеката; 

3. паљење ватре;

4. превођење ваздушних електро 
и телефонских водова преко 
заштићених стабала;

5. укуцавање рекламних табли, 
металних делова и друге сли-
чне непримерене радње које 
нарушавају кондицију и деко-
ративност стабала;

6. одлагање или насипање било 
каквог материјала уз дебло.

На подручју локалитета "Чети-
ри стабла платана" као мере очувања и 
унапређења вредности заштићеног под-
ручја, обезбедиће се предузимање био-
лошко техничких мера заштите платана 
под условима које утврди Завод.

Члан 9.

На подручју режима заштите III 
степена у оквиру Парка природе ''Тиква-
ра'', поред ограничења из члана 5. став 2. 
ове одлуке ограничава се:

1. уређење простора и изградња 
објеката, на потребе развоја ту-
ристичких и спортско-рекре-
ативних садржаја у складу са 
важећом просторно планском 
додументацијом уз примену 
законом предвиђених компен-
зацијских мера;

2. вађење песка, осим за потребе 
ревитализације и одржавања 
пловности пута; 

3. риболов на рекреативни и 
спортски риболов;

4. паркирање возила, мотора и 
бициклова на за ту сврху на-
значене паркинг просторе;

5. камповање и постављање мо-
билијара и објеката за кампо-
вање, на за ту сврху предвиђе-
не, назначене и уређене прос-
торе;

6. изградња привезишта на језе-
ру Тиквара, на плански утврђе-
ну локацију капацитета од 400 
привеза, за потребе органи-
зованог привезивања чамаца 
корисника простора, до из-
градње марине ван заштићеног 
подручја.

Члан 10.

На подручју заштитне зоне Парка 
природе ''Тиквара'' забрањује се:

1. крчење шума и садња алохто-
них врста дрвећа у приобал-
ном појасу од 30 метара дуж 
Дунава;
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2. подизање индустријских обје-
ката, прерађивачких погона 
и других садржаја као и из-
вођење радова који нарушавају 
еколошки или визуелни ин-
тегритет подручја или су по-
тенцијални извори повишеног 
нивоа буке, вибрација и/или 
узнемиравања живог света ос-
ветљавањем;

3. радови који негативно утичу 
на водни режим заштићеног 
подручја или на квалитет воде 
влажних станишта,

4. хемијско и физичко загађи-
вање, отварање депонија, од-
лагање опасних материја и сл.

5. формирање грађевинског 
земљишта ван грађевинског 
подручја насеља супротно 
циљевима заштите и одрживог 
коришћења природних вред-
ности;

6. привремено и трајно одлагање 
свих врста отпадних материја, 
као и транспорт опасног отпа-
да.

На подручју заштитне зоне Парка 
природе ''Тиквара'' ограничава се:

1. планирање садржаја који су 
потенцијални извори повише-
ног нивоа буке, вибрација и/
или узнемиравања живог све-
та осветљавањем, на растојање 
веће од 300 m целом дужином 
насипа на поручју к.о. Нова 
Паланка; 

2. уређење простора на план-
ска-пројектна решења који-
ма се обезбеђује континуитет 
влажних и шумских станишта 
еколошког коридора;

3. упуштање ефлуената на от-
падне воде чији су параметри 

квалитета испод граничних 
вредности емисије загађујућих 
материја које су дозвољене за 
упуштање у природни реци-
пијент.

Члан 11.

Управљач заштићеног подручја 
Парк природе "Тиквара" је Јавно пре-
дузеће Спортско рекреативни центар 
"Тиквара" (у даљем тексту Управљач).

Управљач има права и обавезе 
нарочито да: чува, унапређује и про-
мовише заштићено подручје; спроводи 
прописане режиме заштите; доноси план 
управљања, годишњи програм упра-
вљања и правилник о унутрашњем реду 
и чуварској служби; организује чуварску 
службу; одржава и обележава заштићено 
подручје; осигура неометано одвијање 
природних процеса и одрживог ко-
ришћења заштићеног подручја; обезбеди 
надзор над спровожењем услова и мера 
заштите природе; обавештава кориснике 
заштићеног подручја о могућностима за 
обављање радова и активности; учест-
вује у поступку накнаде за ускраћивање 
или ограничавање права коришћења; 
издаје сагласности и одобрења; води 
евиденције о природним вредностима, 
непокретностима и људским активнос-
тима, делатностима и процесима који 
представљају фактор угрожавања и 
оштећења заштићеног подручја и о томе 
доставља податке надлежном заводу и 
министарству; утврђује и наплаћује нак-
наде за коришћење заштићеног подручја; 
проглашава и користи рибарско подручје 
на риболовној води заштићеног подручја 
и доноси програме управљања рибар-
ским подручјем; у сарадњи са надлеж-
ним инспекцијским службама и органи-
ма безбедности спречава све активности 
и делатности које су у супротности са 
актом о заштити и представљају фактор 
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угрожавања и девастирања заштићеног 
подручја.

Члан 12.

Управљач доноси план упра-
вљања за период од десет година.

Планом управљања одређује се 
начин спровођења заштите, коришћења 
и управљања заштићеним подручјем, 
смернице и приоритети за заштиту и 
очување природних вредности заштиће-
ног подручја, као и развојне смернице, 
имајући у виду потребе локалног стано-
вништва. 

Сва правна лица, предузетници 
и физичка лица која обављају одређену 
делатност унутар граница заштићеног 
добра, дужна су да своју делатност оба-
вљају у складу са планом управљања.

Члан 13.

План управљања, из члана 12. ове 
Одлуке, садржи нарочито:

• приказ главних природних и 
створених вредности, као и 
природних ресурса; 

• оцену стања животне средине 
заштићеног подручја; 

• преглед конкретних активнос-
ти, делатности и процеса који 
представљају фактор угрожа-
вања заштићеног подручја; 

• дугорочне циљеве заштите, 
очувања и унапређења и одр-
живог развоја; 

• анализу и оцену услова за 
остваривање тих циљева; 

• приоритетне активности и 
мере на заштити, одржавању, 
праћењу стања и унапређењу 
природних и створених вред-
ности; 

• приоритетне задатке научно-
истраживачког и образовног 
рада; 

• планиране активности на одр-
живом коришћењу природних 
вредности, развоју и уређењу 
простора; 

• просторну идентификацију 
планских намена и режима ко-
ришћења земљишта; 

• активности на промоцији вред-
ности заштићеног подручја; 

• студијску (истраживачку), 
програмску, планску и пројект-
ну документацију потребну за 
спровођење циљева и актив-
ности; 

• облике сарадње и партнерства 
са локалним становништвом 
и другим власницима и ко-
рисницима непокретности; 

• активности и мере на спро-
вођењу плана са динамиком и 
субјектима реализације плана 
управљања и начин оцене ус-
пешности његове примене; 

• финансијска средства и друге 
материјалне претпоставке за 
извршавање поверених посло-
ва у управљању заштићеним 
подручјем и начин њиховог 
обезбеђења. 

Пре истека периода за који је план 
донет, Управљач мора надлежном орга-
ну поднети извештај о његовом оства-
ривању. Извештајем се анализира спро-
вођење плана и остварени резултати. 

На план управљања сагласност 
даје орган надлежан за послове заштите 
животне средине Општине Бачка Палан-
ка, по претходно прибављеном мишљењу 
Покрајинског завода за заштиту природе 
( у даљем тексту: Завод).
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Планови управљања остварују се 
годишњим програмима управљања. На 
програм управљања сагласност даје ор-
ган надлежан за послове заштите живот-
не средине Општине Бачка Паланка.

Управљач је дужан да надлежном 
органу достави извештај о остваривању 
годишњег програма за претходну годину 
и годишњи програм управљања за 
наредну годину, до 15. децембра текуће 
године, а извештај о остваривању плана 
управљања најкасније 60 дана пре истека 
периода за који је план донет.

Члан 14.

О предлогу плана управљања 
заштићеним подручјем управљач је ду-
жан да обавести јавност. 

Обавештавање јавности подразу-
мева јавни увид у предложени план.

Јавни увид организује и спроводи 
управљач заштићеног подручја и траје 
30 дана.

Члан 15.

Управљач је дужан да обезбеди 
унутрашњи ред и чување заштићеног 
подручја у складу са Правилником о 
унутрашњем реду и чуварској служби (у 
даљем тексту Правилник о унутрашњем 
реду) који доноси, уз сагласност органа 
надлежаног за послове заштите животне 
средине Општине Бачка Паланка.

Правилник о унутрашњем реду 
доноси управљач уз сагласност надлеж-
ног органа јединице локалне самоуправе 
која је донела акт о заштити. 

Правилником о унутрашњем реду 
утврђују се правила за спровођење про-
писаног режима заштите, а нарочито: 
начин понашања посетилаца и других 
корисника при кретању, боравку и оба-
вљању послова на заштићеном подручју; 
начин обављања делатности при ко-

ришћењу природних ресурса и простора 
за изградњу објеката; места, површине и 
објекти у којима се због очувања дивљих 
биљака и животиња и других вреднос-
ти ограничава кретање или забрањује и 
ограничава обављање одређених радњи, 
као и трајање тих мера; врсте дивљих 
биљака и животиња чије је коришћење, 
односно брање, сакупљање и излов огра-
ничено, као и начин и услови обављања 
тих радњи; услови заштите приликом 
обављања научних истраживања и об-
разовних активности; места и услови 
за одлагање отпада; начин одржавања 
уредности и чистоће заштићеног под-
ручја; поступак издавања сагласности и 
других аката корисницима од стране уп-
рављача; начин и организација чуварске 
службе, чувања заштићеног природног 
добра, опрема и средства неопходна за 
чување и одржавање; начин спровођења 
превентивних мера заштите од пожара, 
других елементарних непогода и удеса.

Члан 16.

О предлогу Правилника о унутра-
шњем реду, из члана 15. ове Одлуке, уп-
рављач је дужан да обавести јавност. 

Обавештавање јавности подразу-
мева јавни увид у предложени предлог 
правилника о унутрашњем реду.

Јавни увид организује и спроводи 
управљач заштићеног подручја и траје 
30 дана.

Члан 17.

 Управљач је дужан да на пропи-
сан начин обележи Парк природе ''Тиква-
ра'', његове спољне границе и границе 
површина са режимом заштите II и III 
степена, односно локалитета ''Вештачка 
састојина мочварног чемпреса'' и лока-
литета "Четири стабла платана''.
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Члан 18.

Средства за спровођење Пла-
на управљања обезбеђују се из буџета 
општине Бачка Паланка, од накнаде за 
коришћење заштићеног подручја, при-
хода остварених обављањем делатности 
Управљача и из других извора у складу 
са законом.

Члан 19.

Управљач је дужан да донесе акт 
о накнади за коришћење заштићеног до-
бра Парка природе "Тиквара" и достави 
га на сагласност Скупштини општине 
Бачка Паланка.

Акт о накнади се објављује у 
Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка и на други начин који одреди Уп-
рављач.

Члан 20. 

Управљач је дужан да донесе 
План управљања из члана 12. ове Одлу-
ке у року до годину дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

Управљач је дужан да донесе Пра-
вилник о унутрашњем реду из члана 15. 
ове Одлуке у року до годину дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.

Управљач је дужан да донесе акт 
о накнади из члана 19. ове Одлуке у року 
до годину дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.

Члан 21.

Планови уређења простора, пла-
нови и програми из области шумарства, 
ловства, управљања рибљим фондом, 
водопривреде, пољопривреде, туризма и 
други програми и планови који се одно-
се на коришћење природних ресурса и 

простора у заштићеном подручју Парка 
природе ''Тиквара'', усагласиће се са овом 
Одлуком и Планом управљања.

Члан 22.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о заштити Пар-
ка природе "Тиквара" ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 4/1997 и 
20/2009).

Члан 23. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-501-16/2015 
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Мита Лачански 

Опис граница режима заштите

Опис граница Граница режима 
заштите II степена са називима 
локалитета:

Локалитет: Прва јама

Налази се у Општини Бачка Па-
ланка, К.О. Нова Паланка, на делу парце-
ле бр. 946/1 К.О. Нова Паланка, односно 
ВДП „Дунав“ Бачка Паланка у одељењу 
9, чистина 1.

Локалитет: Систем малих 
рукаваца Паланачког рита

Налази се у Општини Бачка Па-
ланка, К.О. Нова Паланка, односно у 
газдинској јединици „Паланачке аде – 
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Чибски полој“, одељење 1, одсек i, 1, чи-
стине 2, 3, 4, 5, 6, 7; одељење 2 чистине 
5, 6; одељење 4, одсек b, чистине 5, 6, 18; 
одељење 5 чистина 14; одељење 6, одсе-
ци b, d, g, i, j, p, q, n, z, чистине део 10, 
11, 2, 3, 4, 5, 1, 8, 12; одељење 8, одсек h; 
одељење 10, одсек h. Парцеле које улазе 
у овај локалитет су део 939, део 1060 К.О. 
Нова Паланка и део 7234/17 К.О. Бачка 
Паланка-град.

Локалитет: Бара „Језеро“ са 
врбацима и Тикварским  каналом

Налази се у Општини Бачка Па-
ланка, К.О. Нова Паланка и К.О. Бачка 
Паланка - Град, односно у газдинској је-
иници „Паланачке аде – Чибски полој“. 
У одељењу 3, одсеци f, g, h, i, j, k, l, m, 
n, o, p, q, r, s, t, u, чистине 1, 2, 3, 4, 5, 
6; одељење 5, одсеци a, c, e, чистинe 3, 
4, 5, 12, 13; одељење 6, чистина део 10; 
одељење 7, одсеци a, b, c, d, e, g, h, i, k, m, 
чистине 1, 2, 3, 4, 5, 6; одељење 8 одсеци 
a, b, c, d, f, j, k, l,  чистине 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ВДП „Дунав“ одељење 7 одсек e, f, чис-
тинa део 2; одељење 8 одсек b, чистинa 4. 
Парцеле које улазе у овај локалитет су: 
К.О. Нова Паланка: део 939, део 946/1, 
941, 942, део 940, К.О. Бачка Паланка – 
Град: део 7433, део 7213/2, део 7208/2, део 
719, део 720, 7208/3, 7208/4, део 7221, део 
7222, део 7223, део 7226, 7230, 7227, 7229, 
7228.

Локалитет: Храстова шума са 
комплексом бара и депресија

Налази се у Општини Бачка Па-
ланка, К.О. Нова Паланка, односно у газ-
динској јединици „Паланачке аде – Чиб-
ски полој“, у одељењу 1, одсек k; одељење 
2 одсеци c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, чистинe 1, 
2, 3, 4, 7; одељење 4, одсеци c, d, f, g, h, 
i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, t, u, чистине 1, 2, 
3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 
одељење 5, одсеци h, i, k, l, m, n, o, p, q, 
r, s, t, u, v, x, z, чистине 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
15, 16; одељење 6, одсеци u, v, w, x, y, чи-

стине део 6, 7, 9. Парцеле које улазе у овај 
локалитет су део 939 К.О. Нова Паланка.

Режим заштите III степена обух-
вата плантаже еуроамеричких топола на 
подручју ПП “Тиквара”, језеро Тиквара, 
насип за одбрану од поплава са шумским 
појасом у небрањеном делу у ширини од 
50 метара од ножице насипа (којим газ-
дују ЈВП “Воде Војводине”, односно ВП 
“Дунав” из Бачке Паланке). У границама 
III степена налазе се и два Споменика 
природе ''Вештачка састојина мочварног 
чемпреса'' и ''Четири стабла платана“, из-
двојени као локалитети.

Локалитет: Вештачка састојина 
мочварног чемпреса

Налази се у Општини Бачка Па-
ланка, К.О. Бачка Паланка – Град на делу 
парцеле 7165 непосредно уз парцелу 7180 
(пут).

Локалитет: Четири стабла пла-
тана

Налази се у Општини Бачка Па-
ланка, К.О. Бачка Паланка – Град на делу 
парцеле 7179/1, затим 7179/4 и 7179/5.

Заштитна зона Парка природе 
''Тиквара'' обухвата две целине:

 - Целина I - Почетна тачка оп-
иса границе заштитне зоне је 
тромеђа парцела 945/1, 1055 
К.О. Нова Паланка и међни 
камен са К.О. Младеново. Гра-
ница заштитне зоне иде на се-
вероисток границом катастар-
ских општина до северозапад-
не међне тачке парцеле 966 К.О. 
Нова Паланка, скреће на исток 
северном граничном линијом 
парцеле 966 до југоисточне 
међне тачке парцеле 1048, за-
тим се ломи на свероисток ис-
точном границом парцеле 1048 
до парцеле 980. У наставку се 
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ломи на југоисток идући јуж-
ном граничном линијом пар-
цела 980, 979 до међног камена 
са К.О. Бачка Паланка - Град. 
У наставку скреће на југ гра-
ницом катастарских општина 
до североисточне међне та-
чке парцеле 945/1, односно до 
границе заштите природног 
добра, ломи се на запад и иде 
упоредо са границом заштите 
до почетне тачке.

 - Целина II - Почетна тачка оп-
иса границе заштитне зоне је 
тачка на граничној линији пар-
цела 7156/13 и 7170/9 К.О. Бачка 
Паланка – Град која је удаљена 
55m на запад од доње десне 
ножице насипа пута за гра-
нични прелаз са Републиком 
Хрватском. Граница иде на ис-
ток, северном граничном ли-
нијом парцеле 7170/9 до доње 
ножице насипа, где скреће на 
југоисток, све време пратећи 
доњу ножицу до краја насипа. 
У правцу југа пресеца парцелу 
7436/3, улази у парцелу 7234/17 
(река Дунав) иде ивицом пеш-
чаних ада (Google Earth). Гра-
ница скреће на запад, наставља 
јужном ивицом пешчаних ада 
до границе заштите природног 
добра, скреће на север пратећи 
границу заштите до почетне 
тачке описа границе заштитне 
зоне II целине.
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25

На основу члана 1. став 2. тачка 3. 
и члана 9. став 4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 16/2002, 
115/2005 и 107/2009), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије"‹, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон) и члана 37. став 1. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка (''Службени лист Општине Бачка Па-
ланка'', број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
на својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је

   О Д Л У К У
о праву на бесплатну ужину 
социјално угроженој деци у 

основним школама

Члан 1.

Бесплатна исхрана деце у основ-
ним школама на територији Општине 
Бачка Паланка, у смислу ове одлуке, 
обухвата:

 -  бесплатну ужину.

Члан 2.

Право на бесплатну ужину при-
знаје се за децу од првог до осмог разреда 
основне школе.

Члан 3.

Право на бесплатну ужину при-
знаје се за:

1. децу из породица које оства-
рују право на дечији додатак 
по Закону о финансијској подр-
шци породици са децом, 

2. децу из породица које оства-
рују право на новачано-со-
цијалну помоћ по Закону о со-
цијалној заштити, 

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

4. децу без родитељског старања 
и 

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

Члан 4.

Право на бесплатну ужину оства-
рује се на захтев родитеља, који се подно-
си школи у којој је дете редован ученик.

Уз захтев из става 1. овог члана 
прилаже се решење о оствареном праву 
на дечији додатак, односно, решење о 
оствареном праву на новчано социјалну 
помоћ, за треће и свако наредно дете из 
породица са троје и више деце, извод из 
матичне књиге рођених за сву децу из 
породице, за децу без родитељског ста-
рања, потврда центра за социјални рад о 
смештају детета у хранитељску, односно 
старатељску породицу, а за дете са сме-
тњама у развоју, потврда изабраног ле-
кара да дете има сметње у развоју, као и 
доказ да подносилац захтева остварује 
право на здравствену заштиту преко Ре-
публичког завода за здравствено осигу-
рање.

Право на бесплатну ужину 
утврђује се за школску годину.

Члан 5. 

Висина цене ужине утврђује се 
кроз поступак јавне набавке.

Члан 6. 

Основна школа је дужна да дос-
тави Одељењу за друштвене делатности 
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почетком сваке школске године списак 
деце која су остварила право на бесплат-
ну ужину. Школа доставља Општинској 
управи, до десетог у месецу за претход-
ни месец, захтев за пренос средстава за 
трошкове исхране деце из члана 3. ове 
одлуке, обрачунате према цени из члана 
4. ове одлуке.

Члан 7.

Родитељ или старатељ детета које 
је остварило право на бесплатну ужину 
деце у основним школама дужан је да 
пријави сваку промену која је од утицаја 
на остваривање овог права, најкасније у 
року од 15 дана од дана настале промене.

Родитељ или старатељ детета које 
је на основу неистинитих или нетачних 
података, или непријављивањем проме-
на које утичу на губитак или обим права, 
остварио право, дужан је да надокнади 
штету, у складу са законом.

Члан 8.

Општинска управа – Одељење за 
друштвене делатности врши надзор и 
контролу над поступком утврђивања и 
спровођења наведеног права. 

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-55-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р. 

26

На основу члана 37. став 1. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је

О Д Л У К У
о објављивању општинских 

прописа и других аката

Члан 1.

Прописи и други акти Скупшти-
не општине Бачка Паланка, председни-
ка општине Бачка Паланка, Општинског 
већа општине Бачка Паланка, њихових 
радних тела и комисија, предузећа, ус-
танова и других организација чији је ос-
нивач или већински власник Општина 
(у даљем тексту: општински прописи и 
други акти), објављују се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка" (у даљем 
тексту: "Службени лист Општине").

Члан 2.

Општински прописи и други 
акти објављују се у "Службеном листу 
Општине" у аутентичним текстовима на 
српском језику, ћириличним писмом.

Члан 3.

У "Службеном листу Општине" 
објављују се:

1. статут, одлуке, завршни ра-
чун, програми, стратегије, 
планови, закључци, деклара-
ције, правилници, пословни-
ци Скупштине општине, као 
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и други акти за које је законом 
или другим прописом одређе-
но, или за које Скупштина 
општине одлучи да се објаве у 
"Службеном листу Општине",

2. закључци, програми, правил-
ници, елаборати и решења 
Општинског већа и председни-
ка Општине, за која је законом, 
другим прописом, или тим ак-
том одређено да се објављују у 
"Службеном листу Општине",

3. правилници и друга акта 
Општинске управе и преду-
зећа, установа и других орга-
низација чији је оснивач или 
већински власник Општина, 
као и њихова решења за која 
је прописом одређено да се 
објављују у "Службеном листу 
Општине",

4. одлуке и други акти судова за 
која је прописом или тим ак-
том одређено да се објављују у 
"Службеном листу Општине",

5. акти општинских изборних ко-
мисија,

6. исправке општинских прописа 
и других аката.

Члан 4.

У "Службеном листу Општине" 
објављују се службени огласи, конкурси 
и друге објаве.

Члан 5.

Општински прописи и други 
акти објављују се у "Службеном листу 
Општине" у тексту који је утврдио орган, 
организација или заједница која је доне-
ла пропис, односно други акт.

Члан 6.

Као дан изласка "Службеног лис-
та Општине" означава се датум када се 
он ставља у промет, односно шаље пре-
тплатницима.

Члан 7.

"Службени лист Општине" издаје 
Скупштина општине Бачка Паланка. 
Штампање "Службеног листа Општине" 
врши штампар изабран путем јавне на-
бавке, на основу спроведеног тендера за 
избор најповољнијег понуђача, са којим 
уговор закључује председник Скупшти-
не општине или од њега овлашћено лице, 
којим ће се утврдити начин штампања, 
накнада за штампање и остали услови.

Члан 8.

Послове уређивања "Службеног 
листа Општине" врши Уредништво које 
се састоји од пет чланова и то; одговорног 
уредника, заменика одговорног уредни-
ка и три члана, које именује Скупштина 
општине на предлог Комисије за кадров-
ска, административна питања и радне 
односе.

.Члан 9.

Уредништво утврђује који ће се 
општински прописи или акти објављи-
вати у појединим бројевима "Службе-
ног листа Општине" и редослед њиховог 
објављивања.

Члан 10.

Уредништво је дужно да обезбе-
ди де се, пре објављивања општинских 
прописа и других аката у "Службеном 
листу Општине", подаци у вези са тим 
прописима и другим актима чувају као 
тајна, ако то одреди доносилац прописа 
и другог акта.
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Члан 11.

Исправке општинских прописа и 
других аката, који су објављени у "Служ-
беном листу Општине", а не одговарају 
изворним текстовима, дају:

 - секретар Скупштине општи-
не – за одлуке и друга акта 
Скупштине општине,

 - секретар Општинског већа – за 
прописе и друга акта Општин-
ског већа и председника 
Општине,

 - начелник Општинске упра-
ве – за прописе и друге акте 
Општинске управе,

 - Уредништво "Службеног лис-
та Општине" - за текстове који 
не одговарају текстовима дос-
тављеним за објављивање.

Члан 12.

Уредништво може одредити из-
давање посебних службених додатака 
"Службеног листа Општине" и "Зборник 
општинских прописа" као службеног 
издања текстова општинских прописа и 
других аката.

Члан 13.

Претплатну цену и цену поједи-
начног броја "Службеног листа Општи-
не", одређује председник Општине на 
предлог Уредништва "Службеног листа 
Општине".

Члан 14.

Увид у "Службени лист Општине" 
може се извршити на званичном Сајту 
општине Бачка Паланка.

Члан 15.

Новчана средства за финансирање 
издавања "Службеног листа Општине" 
обезбеђују се у буџету Општине.

Члан 16.

Уредништво одређује дан изла-
жења "Службеног листа Општине" и 
уређује друга административно техни-
чка питања у вези уређивања, штампања, 
издавања и претплате  "Службеног листа 
Општине".

Члан 17.

Расподелу, експедицију, продају и 
чување преосталих примерака "Служ-
беног листа Општине" врши Општин-
ска управа Општине Бачка Паланка, 
Одељење за општу управу и заједничке 
послове.

Финансијске и рачуноводстве-
не послове врши Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за 
финансије и буџет.

Члан 18.

Одговорном уреднику, замени-
ку одговорног уредника и члановима 
Уредништва припада накнада за рад на 
уређивању "Службеног листа Општи-
не" , у складу са одлуком Скупштине 
општине која уређује накнаде радних 
тела Скупштине општине.

Члан 19.

Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о објављивању 
општинских прописа и других аката 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 14/1975, 6/1977 и 9/1980).
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Члан 20.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-011-2/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

27

На основу члана 14. и члана 20. 
тачка 38. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 129/2007 и 83/2014 - други закон), 
члана 37. став 1. тачка 19. и члан 108. 
став 1. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Одлуке о 

грбу Општине Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о грбу Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка", број 23/2011), у члану 8. 
после става 1. додају се став 2. и став 3. 
који гласе:

"Општинско веће Општине Бачка 
Паланка у складу са чланом 7. ове Одлу-
ке доносиће појединачна акта о употреби 
грба Општине Бачка Паланка.

Предлог акта из става 2. овог чла-
на израђује Одељење за општу управу и 
заједничке послове." 

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-016-27/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

П р е д с е д н и к
Скупштине општине 
Мита Лачански, с.р.

28

На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној 26. фебру-
ара  2014. године, донела је

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

Комисије за представке и предлоге 
Скупштине општине Бачка 

Паланка у 2014. години

I

Прихвата се Извештај о раду 
Комисије за представке и предлоге 
Скупштине општине Бачка Паланка у 
2014. години, број: II-06-2-5/2015-4, који 
је усвојила Комисија за представке и 
предлоге Скупштине општине Бачка 
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Паланка на 4. седници, одржаној дана 3. 
фебруара 2015. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-07-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

29

На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној 26. фебру-
ара  2014. године, донела је

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

Комисије за доделу стипендија 
ученицима и студентима за 
школску 2014/2015 годину

I

Прихвата се Извештај о раду Ко-
мисије за доделу стипендија ученицима 
и студентима за школску 2014/2015 го-
дину, број:II-67-1/2015-2, који је усвојила 
Комисија за доделу стипендија ученици-
ма и студентима на 51. седници, одржа-
ној дана 11. фебруара 2015. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-67-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

30

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 10. став 2. Одлуке о оснивању 
Народне библиотеке "Вељко Петро-
вић" у Бачкој Паланци ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 29/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План 

рада и Финансијски план Народне 
библиотеке "Вељко Петровић" 
Бачка Паланка за 2015. годину

I 

Даје се сагласност на План рада 
Народне библиотеке "Вељко Петровић" 
Бачка Паланка за 2015. годину, који је до-
нео Управни одбор Народне библиотеке 
"Вељко Петровић" на седници одржаној 
дана 06. јануара 2015. године.

Даје се сагласност на Финансијски 
план Народне библиотеке "Вељко Петро-
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вић" Бачка Паланка за 2015. годину, који 
је донео Управни одбор Народне библи-
отеке "Вељко Петровић" на седници одр-
жаној дана 06. јануара 2015. године.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-2/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

31

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013-пречишћен текст) и 
члана 14. Одлуке о оснивању Установе 
"Центар за социјални рад Општине Ба-
чка Паланка" Бачка Паланка услед од-
вајања ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 9/2006, 11/2011 и 3/2012), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план и Годишњи 
оперативни план Установе 
"Центар за социјални рад 

Општине Бачка Паланка" Бачка 
Паланка за 2015. годину

I 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Установе "Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка 
за 2015. годину, који је усвојио Управни 
одбор на седници одржаној дана 15. ја-
нуара 2015. године, одлуком број 031-4-
4/2015. 

Даје се сагласност на Годишњи 
оперативни план Установе "Центар за 
социјални рад Општине Бачка Паланка" 
Бачка Паланка за 2015. годину, који је ус-
војио Управни одбор на седници одржа-
ној дана 15. јануара 2015. године, одлу-
ком број 031-4-6/2015. 

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

32

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 10. став 1. алинеја 5. Одлуке 
о оснивању Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
29/2011), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 28. седници, одржаној 
дана 26. фебруара 2015. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и 

програм рада и Финансијски план 
Туристичке организације Општине 

Бачка Паланка за 2015. годину

I 

Даје се сагласност на План и 
Програм рада Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка за 2015. годи-
ну, који је Управни одбор Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
усвојио на седници одржаној дана 22. ја-
нуара 2015. године, одлуком број 16/2015.

Даје се сагласност на Финансијски 
план Туристичке организације Општине 
Бачка Паланка за 2015. годину, који је 
Управни одбор Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка усвојио на сед-
ници одржаној дана 22. јануара 2015. го-
дине, одлуком број 17/2015.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-4/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

 

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

33

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-

ланка", број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план Дома здравља 
"Др Младен Стојановић" Бачка 

Паланка за 2015. годину

I 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Дома здравља "Др Младен Стојано-
вић" Бачка Паланка за 2015. годину, који 
је усвојио Управни одбор Дома здравља 
"Др Младен Стојановић", одлуком број 
03-1/10-2-15 донетом на седници одржа-
ној дана 26. јануара 2015. године и Над-
зорни одбор Дома здравља "Др Младен 
Стојановић" одлуком број 03-12/1-2-15 
донетом на седници одржаној дана 26. 
јануара 2015. године.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-5/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

34

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
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("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013-пречишћен текст) 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План 

рада и Финансијски план Црвеног 
крста Бачка Паланка  

за 2015. годину

I 

Даје се сагласност на План рада 
Црвеног крста Бачка Паланка за 2015. го-
дину, који је усвојила Скупштина Црве-
ног крста Бачка Паланка на седници одр-
жаној дана 22. маја 2014. године, одлуком 
број 146-1/2014. 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Црвеног крста Бачка Паланка за 
2015. годину, који је усвојио Управни од-
бор Црвеног крста Бачка Паланка на сед-
ници одржаној дана 22. маја 2014. године, 
одлуком број 159-1/2014. 

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-6/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

35

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм 

рада и Финансијски план 
Међуопштинске организације 

слепих и слабовидих Бачка 
Паланка за 2015. годину 

I 

Даје се сагласност на Програм 
рада и Финансијски план Међуопштин-
ске организације слепих и слабовидих 
Бачка Паланка за 2015. годину, који је 
усвојио Управни одбор Међуопштинске 
организације слепих и слабовидих Бачка 
Паланка на својој 18. седници, одржаној 
дана 15. децембра 2014. године.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-7/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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36

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план Геронтолошког 
центра Бачка Паланка за 2015. 

годину

I 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Геронтолошког центра Бачка Па-
ланка за 2015. годину, који је донео Уп-
равни одбор Геронтолошког центра Ба-
чка Паланка на седници одржаној дана 
30. јануара 2015. године.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401- 8/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

37

На основу члана 13. Закона о 
јавним предузећима ("Службени гла-

сник Републике Србије", број 119/2012, 
116/2013 - аутентично тумачење и 
44/2014 - др. закон), члана 32. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 37. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013 - пречишћен текст) и 
члана 36. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног информативног предузећа 
"Радио и телевизија Бачка Паланка" Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", број 7/2013, 16/2013 
и 29/2013), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 28. седници, одржаној 
дана 26. фебруара 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

чланa Надзорног одбора Јавног 
информативног предузећа "Радио 

и телевизија Бачка Паланка" 
Бачка Паланка

I

Разрешава се ЈАСМИНА БОНА-
ЧИЋ, дужности члана Надзорног одбора 
Јавног информативног предузећа "Радио 
и телевизија Бачка Паланка" Бачка Па-
ланка, именована из реда запослених. 

II

Именује се МИРЈАНА РАКИН, за 
члана Надзорног одбора Јавног инфор-
мативног предузећа "Радио и телевизија 
Бачка Паланка" Бачка Паланка, из реда 
запослених.

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-10/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

38
На основу члана 54. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/2009 52/2011, и 55/2013) и чла-
на 37. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора Техничке школе 
"9. мај" у Бачкој Паланци 

I

Разрешава се, ДРАГАНА ГР-
БИЋ, дужности члана Школског одбора 
Техничке школе "9. мај" у Бачкој Палан-
ци, изабрана из реда локалне самоупра-
ве.

II

Именују се, САЊА СРЕМАЦ, за 
члана Школског одбора Техничке школе 
"9. мај" у Бачкој Паланци , из реда локал-
не самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-11/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

39

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 72/2009 52/2011, и 55/2013) и чла-
на 37. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе 
"Вук Караџић" у Бачкој Паланци 

I

Разрешава се, АНКА ЗДЈЕЛА-
РИЋ, дужности члана Школског одбора 
Основне школе "Вук Караџић" у Бачкој 
Паланци, изабрана из реда локалне само-
управе.

II
Именују се, ЈЕЛЕНА КОЈИЋ, за 

члана Школског одбора Основне школе 
"Вук Караџић" у Бачкој Паланци, из реда 
локалне самоуправе.
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III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-12/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

40 

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
("Службени гласник Републике Србије" 
, број 72/2009 52/2011, и 55/2013) и чла-
на 37. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је 

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

"Алекса Шантић" у Гајдобри 

I

Разрешава с,е МИЛИЈАНА КНЕ-
ЖЕВИЋ, дужности члана Школског од-
бора Основне школе "Алекса Шантић" у 
Гајдобри, изабрана из реда локалне само-
управе.

II

Именују се, РАЈКО ВУКОВИЋ, за 
члана Школског одбора Основне школе 

"Алекса Шантић" у Гајдобри, из реда ло-
калне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-13/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

41

На основу члана 54. став 2. Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања (”Службени гласник Републике 
Србије”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и 
члана 37. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 -пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је 

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

"Браћа Новаков" у Силбашу 

I

Разрешава се, МИРОСЛАВА МЕ-
ДОВАРСКИ, дужности члана Школског 
одбора Основне школе "Браћа Новаков" 
у Силбашу, изабрана из реда родитеља.
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II

Именује се, ДАЛИБОР ПЕЈАК, за 
члана Школског одбора Основне школе 
"Браћа Новаков" у Силбашу, из реда ро-
дитеља.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II – 119-14/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

42

На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
24/2013 –пречишћен текст) и члана 11. а. 
и 11.б. Одлуке о објављивању општин-
ских прописа и других аката ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 14/75, 
6/77 и 9/80), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 28. седници, одржаној 
дана 26. фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

члана Уредништва и одговорног 
уредника "Службени лист 
Општине Бачка Паланка"

I

Разрешава се, НЕБОЈША КУЗМА-
НОВИЋ, доктор књижевних наука, дуж-
ности члана Уредништва и дужности 

одговорног уредника "Службени лист 
Општине Бачка Паланка.

II

Именује се, ЛУКА СТАНИЋ, 
дипл. правник, за члана Уредништва 
"Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" и за одговорног уредника "Службени 
лист Општине Бачка Паланка".

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-15/2015
26. фебруар 2015. године 
Б А Ч К А  П А Л А Н К А

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

43

На основу члана 37. и 43. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
24/2013 –пречишћен текст) и члана 40. и 
43. Пословника Скупштине општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28.  седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана 

Комисије за одликовања, награде 
и друга друштвена признања 

Скупштине општине  
Бачка Паланка
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I

Разрешава се, НОВИЦА ДОМА-
ЗЕТ, дужности члана Комисије за од-
ликовања, награде и друга друштвена 
признања Скупштине општине Бачка 
Паланка, из реда грађана.

II

Бира се, КСЕНИЈА СТОЈАНО-
ВИЋ, за члана Комисије за одликовања, 
награде и друга друштвена признања 
Скупштине општине Бачка Паланка, из 
реда грађана.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-16/2015
26. фебруар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

44

На основу члана 37. и 43. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
24/2013 –пречишћен текст) и члана 40. и 
43. Пословника Скупштине општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 28.  седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору председника 
Комисије за представке и предлоге 

Скупштине општине  
Бачка Паланка

I

Разрешава се, МИЛКА РОДИЋ, 
дужности председника Комисије за пред-
ставке и предлоге Скупштине општине 
Бачка Паланка, из реда одборника, због 
подношења оставке.

II

Бира се, ЂОКА ЖИВКОВ, за пред-
седника Комисије за представке и пред-
логе Скупштине општине Бачка Палан-
ка, из реда одборника.

 III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-17/2015
26. фебруар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

45

На основу члана 61. Став 7. Зако-
на о буџетском систему ("Службени гла-
сник Републике Србије", број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013) и 
члана 17. Одлуке о буџету Општине Ба-
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чка Паланка за 2015. годину ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
40/2014), председник Општине Бачка Па-
ланка доноси:

РЕШЕЊЕ
 о промени апропријације

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2015. годину раздео 3, глава 3.13 Ту-
ристичка организација Општине Бачка 
Паланка, функционална класификација 
473, позиција 182, економска класифика-
ција 426 "Материјал", умањује се у износу 
од 20.000 динара, а за исти износ повећа-
ва се апропријација у разделу 3, глава 
3.13 Туристичка организација Општине 
Бачка Паланка, функционална класифи-
кација 473, позиција 184, економска кла-
сификација 482 "Порези, обавезне таксе 
и казне". 

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

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-3/2015-45
13. фебруар 2015. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

46

На основу члана 58. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 24/2013-пречишћен текст), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 18. 
фебруара 2015. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана 
Комисије за спровођење услова 

становања и за завршетак 
стамбених објеката у власништву 
избеглих, прогнаних и расељених 

лица са пребивалиштем на 
територији Општине  

Бачка Паланка

I

Разрешава се БРАНИМИР 
КУЗМАНЧЕВ дужности члана Комиси-
је за спровођење услова становања и за 
завршетак стамбених објеката у влас-
ништву избеглих, прогнаних и расеље-
них лица са пребивалиштем на терито-
рији Општине Бачка Паланка.

II

Именују се ДУШАНКА БУЧКО 
за члана Комисије за спровођење усло-
ва становања и за завршетак стамбених 
објеката у власништву избеглих, прогна-
них и расељених лица са пребивалиштем 
на територији Општине Бачка Паланка.

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка."    
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2015-2
18. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

47

На основу члана 58. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2014 - пречишћен текст), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 20. фебруара 2015. године, донео је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Тима за спровођење 
Регионалног програма стамбеног 

збрињавања избеглица

I

Образује се Тим за спровођење Ре-
гионалног програма стамбеног збриња-
вања избеглица ( у даљем тексту: Тим за 
имплементацију), у саставу:

 - Александар Ђедовац, коори-
динатор 

 - Никола Лалић, заменик коор-
динатора 

 - Здравка Мерњик, члан

 - Љиљана Милинчић, члан 

 - Марија Коларов, члан

 - Душан Танкосић, члан

 - Милкица Петржљан, члан

 - Младен Лучић, члан

 - Јан Трпка, члан

 - Бранислав Шушница, члан

 - Мирослава Шолаја, члан

Административно-техничке по-
слове, у случају потребе, за рад Тима за 
имплементацију обављаће Одељење за 
друштвене делатности Општинске упра-
ве Бачка Паланка.

II

Тим за имплементацију има зада-
так да: 

• организује и стара се да једи-
ница локалне самоуправе бла-
говремено извршава обавезе 
преузете уговорима о сарадњи 
на реализацији потпројеката 
Регионалног програма стамбе-
ног збрињавања избеглица ( у 
даљем тексту РСП), 

• координира активности служ-
би јединице локалне самоупра-
ве које обезбеђују администра-
тивно-техничку и другу врсту 
подршке у спровођењу РСП-а, 

• непосредно и континуирано 
сарађује са представницима 
Комесеријата за избеглице и 
миграције (у даљем тексту: 
Комесеријат) и Јединице за уп-
рављање пројектом Истражи-
вање и развој д.о.о. (у даљем 
тексту: ЈУП) у циљу реализа-
ције РСП-а, 

• извештава Комесаријат и ЈУП 
о активносима и напретку у 
реализацији РСП-а у јединици 
локалне самоуправе.

III

Одређује се Координатор Тима за 
имплементацију као лице задужено за 
комуникацију са Комесаријатом и ЈУП-
ом, као и за координацију активности 
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Комесаријата и ЈУП-а са јединицама ло-
калне самоуправе, у циљу ефикасне и ус-
пешне рализације РСП-а.

IV

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-3
25. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

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

48

На основу члана 41. тачка 8. Ста-
тута Месне заједнице Визић и Записника 
о раду бирачких одбора на спровођењу 
гласања за избор чланова Савета Месне 
заједнице Визић, на изборима одржаним 
16. марта 2014. године, Комисија за спро-
вођење избора у саставу: Бачлић Ђорђе 
– председник, Коменић Синиша –члан и 
Станимировић Слободан- члан, доноси

И З В Е Ш Т А Ј
о спроведеним изборима за чланове 

Савета Месне заједнице Визић

1. Да има 248 бирача према Изво-
ду из бирачког списка 

2. Да има 167 бирача који су гла-
сали по бирачком списку

3. Да има 23 неважећих гласач-
ких листића

4. Да има 144 важећих гласачких 
листића

5. Да је било 7 (седам) кандидата 
за избор чланова Савета Месне 
заједнице Визић, који су поје-
диначно добили следећи број 
гласова:

1.  БИЛИЋ МИЛЕНКО   
   17 гласова

2. КОМЕНИЋ СЛАВКО   
   26 гласова

3. МИХАЈЛОВИЋ НЕДЕЉКО  
   6 гласова

4. МИШКОВИЋ ЂОРЂО   
   44 гласа

5. НИНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ  
   14 гласова

6. ПОКРАЈАЦ ДРАГАН   
   13 гласова

7. ЧАЛМАНАЦ РАДИВОЈ  
   24 гласа

На основу утврђених резултата 
гласања, 7 (седам) кандидата са највећим 
бројем гласова су:

1. МИШКОВИЋ ЂОРЂО   
   44 гласа

2. КОМЕНИЋ СЛАВКО   
   26 гласова

3. ЧАЛМАНАЦ РАДИВОЈ  
   24 гласа

4. БИЛИЋ МИЛЕНКО   
   17 гласова

5. НИНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ  
   14 гласова

6. ПОКРАЈАЦ ДРАГАН   
   13 гласова

7. МИХАЈЛОВИЋ НЕДЕЉКО  
   6 гласова

А који су изабрани за чланове Са-
вета Месне заједнице Визић.

Примедби и жалби на утврђене 
резултате гласања није било.
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИЗИЋ
Број:9-7/2014
Дана: 17.03.2014. године
ВИЗИЋ

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1.Бачлић Ђорђе, с.р. 

2. Коменић Синиша, с.р.
3.Станимировић Слободан, с.р.
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