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О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А
SLU@BENI LIST

175

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Oпштине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), Уредбе о средствима за подсти-
цање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 8/2012, 94/2013 и 93/2015) и члана 33. 
став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", 
број 19/2008), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 56. седници, одр-
жаној дана 04. јула 2017. године, доноси  

П Р А В И Л Н И К
о изменама и допунама 
Правилника о начину 

суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области  
туризма, екологије и заштите 

животне средине

Члан 1.

У Правилнику о начину суфи-
нансирања пројеката удружења грађана 
из области туризма, екологије и заш-
тите животне средине („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 2/2015) 
члан 4. мења се и гласи: 

"Једно удружење може учество-
вати само са једним предлогом пројекта 
на једном конкурсу. Вредност траже-
них средстава из буџета општине Бачка 
Паланка за реализацију пројекта удру-
жења не сме бити већа од 200.000,00 
динара."

Члан 2.

У члану 6. у ставу 1. након речи: 
„Комисија“ уместо тачке додаје се зарез 
и речи: „и оглашава на интернет презен-
тацији општине Бачка Паланка.“

Став 2. мења се и гласи:
"Јавни конкурс се може расписати 

највише четири пута у току календарске 
године."

У истом члану иза става 2. додаје 
се став 3. који гласи:

„Комисија по службеној дужности 
утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се 
према статутарним одредбама, циљеви 
удружења остварују у области у којој се 
програм реализује.“   

Члан 3.

Члан 9. мења се и гласи:    
„Рок за подношење пријава на 

конкурс не може бити краћи од 8 дана 
ни дужи од 15 дана. Благовременом дос-
тавом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.“
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Члан 4.

У члану 15. тачки 8. након речи: 
„закључен“ брише се везник: „и“ и додаје 
зарез, а након тачке 9. брише се тачка и 
додаје зарез.

Након тачке 9. додају се тачке 10. и 
11. које гласе: „

 - одредбу да се средства кори-
сте искључиво за реализовање 
одбореног пројекта и 

 - начин и поступак враћања 
средстава ако се утврди да 
удружење добијена средства 
не користи за реализовање 
одбореног пројекта.“    

Члан 5.

У члану 16. након става 1. додаје 
се став 2. који гласи: 

„Удружења која су из буџета једи-
нице локалне самоуправе добила сред-
ства за реализовање пројекта од јавног 
интереса чине доступним јавности 
извештај о свом раду и тај извештај дос-
тављају даваоцу средстава.“

Члан 6.

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-64/2017
04. јул 2017. године
БАЧК ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

176

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Oпштине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), Уредбе о средствима за подсти-
цање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 8/2012, 94/2013 и 93/2015) и члана 33. 
став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", број 
19/2008) Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 56. седници, одржаној 
дана 04. јула 2017. године, доноси  

П Р А В И Л Н И К
о изменама и допунама 
Правилника о начину 

суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области 

културе

Члан 1.

У Правилнику о начину суфи-
нансирања пројеката удружења грађана 
из области културе („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 2/2015) 
члан 4. мења се и гласи: 

"Једно удружење може учество-
вати само са једним предлогом пројекта 
на једном конкурсу. Вредност траже-
них средстава из буџета општине Бачка 
Паланка за реализацију пројекта удру-
жења не сме бити већа од 200.000,00 
динара."

Члан 2.

У члану 5. став 1. иза тачке 8. 
додаје се тачка 9. која гласи:
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„за област заштите и промови-
сања људских и мањинских права.“ 

Члан 3. 

У члану 6. у ставу 1. након речи: 
„Комисија“ уместо тачке додаје се зарез 
и речи: „и оглашава на интернет презен-
тацији општине Бачка Паланка.“

Став 2. мења се и гласи:

"Јавни конкурс се може расписати 
највише четири пута у току календарске 
године."

У истом члану иза става 2. додаје 
се став 3. који гласи:

„Комисија по службеној дужности 
утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се 
према статутарним одредбама, циљеви 
удружења остварују у области у којој се 
програм реализује.“   

Члан 4.

Члан 9. мења се и гласи:    

„Рок за подношење пријава на 
конкурс не може бити краћи од 8 дана 
ни дужи од 15 дана. Благовременом дос-
тавом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.“

Члан 5.

У члану 15. тачки 8. након речи: 
„закључен“ брише се везник: „и“ и додаје 
зарез, а након тачке 9. брише се тачка и 
додаје зарез.

Након тачке 9. додају се тачке 10. и 
11. које гласе: „

 - одредбу да се средства кори-
сте искључиво за реализовање 
одбореног пројекта и 

 - начин и поступак враћања 
средстава ако се утврди да 
удружење добијена средства 
не користи за реализовање 
одбореног пројекта.“    

Члан 6.

У члану 16. након става 1. додаје 
се став 2. који гласи: 

„Удружења која су из буџета једи-
нице локалне самоуправе добила сред-
ства за реализовање пројекта од јавног 
интереса чине доступним јавности 
извештај о свом раду и тај извештај дос-
тављају даваоцу средстава.“

Члан 7.

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-65/2017
04. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

177

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Oпштине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), Уредбе о средствима за подсти-
цање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 8/2012, 94/2013 и 93/2015) и члана 33. 
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став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 19/2008), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 56. седници, одр-
жаној дана 04. јула 2017. године, доноси  

П Р А В И Л Н И К
о изменама и допунама 
Правилника о начину 

суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области 

социо-хуманитарних делатности

Члан 1.

У Правилнику о начину суфи-
нансирања пројеката удружења грађана 
из области социо-хуманитарних делат-
ности („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 2/2015) члан 4. мења се и 
гласи: 

"Једно удружење може учество-
вати само са једним предлогом пројекта 
на једном конкурсу. Вредност траже-
них средстава из буџета општине Бачка 
Паланка за реализацију пројекта удру-
жења не сме бити већа од 200.000,00 
динара."

Члан 2.

У члану 6. у ставу 1. након речи: 
„Комисија“ уместо тачке додаје се зарез 
и речи: „и оглашава на интернет презен-
тацији општине Бачка Паланка.“

Став 2. мења се и гласи:

"Јавни конкурс се може расписати 
највише четири пута у току календарске 
године."

У истом члану иза става 2. додаје 
се став 3. који гласи:

„Комисија по службеној дужности 
утврђује да ли је удружење уписано у 

регистар надлежног органа и да ли се 
према статутарним одредбама, циљеви 
удружења остварују у области у којој се 
програм реализује.“   

Члан 3.

Члан 9. мења се и гласи:    
„Рок за подношење пријава на 

конкурс не може бити краћи од 8 дана 
ни дужи од 15 дана. Благовременом дос-
тавом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.“

Члан 4.

У члану 15. тачки 8. након речи: 
„закључен“ брише се везник: „и“ и додаје 
зарез, а након тачке 9. брише се тачка и 
додаје зарез.

Након тачке 9. додају се тачке 10. и 
11. које гласе: „

 - одредбу да се средства кори-
сте искључиво за реализовање 
одбореног пројекта и

 - начин и поступак враћања 
средстава ако се утврди да 
удружење добијена средства 
не користи за реализовање 
одбореног пројекта“.    

Члан 5.

У члану 16. након става 1. додаје 
се став 2. који гласи: 

„Удружења која су из буџета једи-
нице локалне самоуправе добила сред-
ства за реализовање пројекта од јавног 
интереса чине доступним јавности 
извештај о свом раду и тај извештај дос-
тављају даваоцу средстава.“

Члан 6.

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-66/2017
 04. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа, 

Бранислав Шушница, с.р.

178

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Oпштине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), Уредбе о средствима за подсти-
цање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 8/2012, 94/2013 и 93/2015) и члана 33. 
став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", 
број 19/2008), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 56. седници, одр-
жаној дана 04. јула 2017. године, доноси  

П Р А В И Л Н И К
о изменама и допунама 
Правилника о начину 

суфинансирања пројеката 
удружења грађана 

Члан 1.

У Правилнику о начину суфи-
нансирања пројеката удружења грађана  
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 2/2015) члан 4. мења се и 
гласи: 

"Једно удружење може учество-
вати само са једним предлогом пројекта 
на једном конкурсу. Вредност траже-
них средстава из буџета општине Бачка 
Паланка за реализацију пројекта удру-
жења не сме бити већа од 200.000,00 
динара."

Члан 2.

У члану 6. у ставу 1. након речи: 
„Комисија“ уместо тачке додаје се зарез 
и речи: „и оглашава на интернет презен-
тацији општине Бачка Паланка.“

Став 2. мења се и гласи:

"Јавни конкурс се може расписати 
највише четири пута у току календарске 
године."

У истом члану иза става 2. додаје 
се став 3. који гласи:

„Комисија по службеној дужности 
утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се 
према статутарним одредбама, циљеви 
удружења остварују у области у којој се 
програм реализује.“   

Члан 3.

Члан 9. мења се и гласи:    

„Рок за подношење пријава на 
конкурс не може бити краћи од 8 дана 
ни дужи од 15 дана. Благовременом дос-
тавом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.“

Члан 4.

У члану 15. тачки 8. након речи: 
„закључен“ брише се везник: „и“ и додаје 
зарез, а након тачке 9. брише се тачка и 
додаје зарез.
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Након тачке 9. додају се тачке 10. и 
11. које гласе: „

одредбу да се средства користе 
искључиво за реализовање одбореног 
пројекта и

 - начин и поступак враћања 
средстава ако се утврди да 
удружење добијена средства 
не користи за реализовање 
одбореног пројекта“.    

Члан 5.

У члану 16. након става 1. додаје 
се став 2. који гласи: 

„Удружења која су из буџета једи-
нице локалне самоуправе добила сред-
ства за реализовање пројекта од јавног 
интереса чине доступним јавности 
извештај о свом раду и тај извештај дос-
тављају даваоцу средстава.“

 Члан 6.

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-67/2017
 04. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник 
Општинског већа,            

Бранислав Шушница, с.р.

179

Hа основу члана 94. став 1. 
Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 68/2015), члана 22. 
став 2. Одлуке о јавном превозу путника 

у друмском саобраћају на територији 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
8/2017), члана 65. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, брoj 24/2013-пречишћен 
текст) и члана 3. тачка 1. Решења о обра-
зовању Комисије за полагање испита из 
области познавања прописа који регу-
лишу такси-превоз и познавања насеље-
них места на територији Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, брoj 23/2013), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка, на 
својој 58. седници, одржаној дана 13. јула 
2017. године, донело је

П Р А В И Л Н И К
о програму и начину полагања 

испита за обављање такси превоза 
на територији Општине  

Бачка Паланка

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се 
програм и начин полагања испита за 
обављање такси превоза на територији 
општине Бачка Паланка (у даљем тексту: 
испит). 

Програм полагања испита сас-
тавни је део овог Правилника.

Члан 2.

Испит полаже лице које врши, 
односно које ће вршити делатност такси 
превоза (у даљем тексту: кандидат). 

Кандидат из става 1. овог члана, 
мора да испуњава следеће услове:

 - да поседује возачку дозволу 
одговарајуће категорије у 
трајању од најмање 5 година,
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 - да је држављанин Републике 
Србије,

 - да има најмање трећи сте-
пен стручне спреме, уколико 
није регистрован за обављање 
делатности такси превоза .

На основу положеног испита 
издаје се Уверење о положеном испиту 
за обављање такси превоза на територији 
oпштине Бачка Паланка.

Ово уверење може се користити 
само у поступку добијања Одобрења 
за обављање такси превоза на терито-
рији општине Бачка Паланка, у складу 
са Одлуком о јавном превозу путника 
у друмском саобраћају на територији 
oпштине Бачка Паланка („Службени 
лист Oпштине Бачка Паланка“, број 
8/2017).

II ПРОГРАМ  ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 3.

Програм полагања испита обух-
вата следеће области:

- познавање општих прописа који 
регулишу делатност такси прево-
за путника,

- познавање прописа који регули-
шу безбедност саобраћаја на пу-
тевима,

- познавање Бачке Паланке и на-
сељених места на територији 
општине Бачка Паланка.
Програм из става 1. овог члана, 

саставни је део овог Правилника.

III НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 4.

Испит се полаже пред Комисијом 
за полагање испита из области позна-
вања прописа који регулишу такси пре-

воз и познавања насељених места на 
територији oпштине Бачка Паланка (у 
даљем тексту: Комисија). 

Комисију из става 1. овог члана, 
образује Председник општине Бачка 
Паланка.

Комисију сачињавају председник 
и четири члана.

Комисија има секретара који је 
дипломирани правник, истовремено је и 
члан Комисије и учествује у раду Коми-
сије с правом одлучивања.

Председник и чланови Комисије 
су испитивачи из Програма полагања ис-
пита. 

Комисија може пуноважно одлу-
чивати уколико је присутно више од по-
ловине чланова Комисије.

Члан 5.

Административно-стручне и 
техничке послове везане за полагање 
испита обавља Комисија.

Висина накнаде за полагање 
испита утврђује се у износу од 4.000,00 
динара и иста се уплаћује на рачун 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Висина накнаде за полагање 
испита утврђена ставом 2. овог члана 
може се мењати.

Накнаду из става 2. овог члана 
сноси кандидат.

Члан 6.

Полагање испита у складу са 
овим Правилником Комисија организује 
најкасније 15 дана од дана подношења 
пријаве.

Уколико испит полажу више од 
два кандидата, испит се може организо-
вати у више дана.
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О распореду полагања испита 
кандидати ће бити обавештени на оглас-
ној табли зграде Општинске управе 
општине Бачка Паланка најкасније три 
дана пре утврђеног термина за полагање 
испита или на други одговарајући начин.

Члан 7.

Кандидат за полагање испита под-
носи пријаву Комисији, која садржи:

 - име, очево име и презиме,

 - датум и место рођења,

 - адресу пребивалишта,

 - степен школске спреме,

 - податак о томе који пут полаже 
испит,

 - податак о датуму регистрације 
за обављање делатности такси 
превоза, уколико је канди-
дат регистрован за обављање 
делатности такси превоза,

 - контакт-телефон.

Члан 8.

Уз пријаву из члана 7. овог Пра-
вилника кандидат прилаже:

 - фотокопију важеће личне 
карте, односно исчитане био-
метријске личне карте,

 - фотокопију уверења о држа-
вљанству,

 - фотокопију возачке дозволе 
одговарајуће категорије,

 - оверен препис дипломе о завр-
шеној школи,

 - доказ о уплати средстава на 
име накнаде полагања испита,

 - фотокопију решења Агенције 
за привредне регистре, уко-
лико је кандидат регистрован 

за обављање делатности такси 
превоза.

Члан 9.

Кандидати полажу испит по редо-
следу пријављивања.

Члан 10.

Кандидату који не испуњава 
услове прописане чланом 2. овог Пра-
вилника или који уз пријаву не приложи 
доказе из члана 8. овог Правилника, неће 
се одобрити полагање испита. 

Члан 11.

Полагање испита обавља се, по 
правилу, у току једног дана.

Испит се полаже писмено и 
усмено.

Пре полагања испита, Комисија 
утврђује идентитет сваког кандидата 
увидом у лични документ (личну карту 
или путну исправу).

Кандидату који не покаже на 
увид лични документ неће бити омо-
гућено полагање испита, Комисија ће 
га удаљити са испита, а податак о томе 
унети у записник. 

Члан 12.

Писмени део испита кандидат 
полаже тако што попуњава тестове.

Тестове за полагање испита при-
према Комисија.

Тестови садрже одређени број 
питања са најмање два одговора, од којих 
је један тачан.

Тестови могу да садрже и питања 
на која кандидат треба да упише одговор 
текстуално или бројком.
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Одговори на питања у сваком 
тесту вредновани су одређеним бројем 
бодова зависно од значаја питања.

Одговори на тест вредновани су 
са укупно 100 бодова.

Члан 13.

За припрему и организацију теста 
одговорна је Комисија.

Број питања која ће се поставити 
кандидатима, за сваку област утврђује 
Комисија и тај број је исти за сваког кан-
дидата. 

Обрасце тестова за полагање 
испита саставља и умножава Комисија. 
Сваки образац мора бити оверен печатом 
Председника општине Бачка Паланка.

Члан 14.

Време за израду теста износи 60 
минута, рачунајући од времена поделе 
теста кандидатима.

Кандидат може да напусти прос-
торију у којој се полаже тест тек након 
предаје теста.

Кандидат је дужан да преда тест у 
времену предвиђеном за његову израду. 

Уколико по истеку овог времена 
не преда тест или у току полагања одус-
тане, сматраће се да тест није положио.

Кандидат може на свако питање 
дати, односно заокружити само један 
одговор. Свако брисање или исправка 
датог одговора сматра се као нетачан 
одговор.

Кандидат који преда тест дужан је 
да напусти просторију у којој се полаже 
тест.

Члан 15.

Ако се кандидат на тесту служи 
недозвољеним средствима (коришћење 

уџбеника, бележака, мобилних теле-
фона, преписивање и друго), Комисија 
ће удаљити кандидата са теста. 

У случају из претходног става 
овог члана сматра се да кандидат није 
положио испит.

Члан 16.

Кандидат је положио тест ако је 
одговорима на питања и тесту постигао 
најмање 80% од укупног броја бодова.

Члан 17.

Резултате теста утврђује Комисија 
у пуном или у саставу из члана 4. став 6 
овог Правилника након обављеног пре-
гледа тестова.

Комисија оцењује кандидате оце-
ном „положио“ или „није положио“.

Кандидат има право увида у свој 
тест и врши га пред Комисијом, која му 
по потреби даје и образложење.

Члан 18.

Секретар Комисије саопштава 
резултат теста.

Кандидат који је положио тест 
позива се на усмени део испита.

Кандидат који није положио тест 
не може бити позван на усмени део 
испита.

Положени тест важи 12 месеци и 
у том року се мора положити усмени део 
испита.

Члан 19.

Усмени део испита се састоји из 
три предмета:

 - познавање општих прописа 
који регулишу делатност такси 
превоза путника,
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 - познавање прописа који регу-
лишу безбедност саобраћаја на 
путевима,

 - познавање Бачке Паланке и 
насељених места на терито-
рији општине Бачка Паланка.

Члан 20.

Начин усменог испитивања 
утврђује Комисија.

Усмени део испита обухвата три 
испитна питања, у складу са чланом 19. 
овог Правилника.

Знање кандидата показано на 
усменом делу испита оцењује се оценом 
„положио“ или „није положио“.

Члан 21.

О полагању усменог дела испита 
води се записник. 

Записник садржи:

 - име, презиме и пребивалиште 
кандидата,

 - састав Комисије,

 - место, дан и час полагања 
испита, 

 - питања из усменог дела испита,

 - коначан успех кандидата,

 - податке о одлагању или одус-
тајању од испита, као и о 
упућивању на поправни испит,

 - друге податке од значаја за 
полагање испита.

Записник о току испита води 
секретар Комисије.

Записник потписују председник, 
чланови и секретар Комисије.

Записнику се придружује и тест 
кандидата.

Члан 22.

По завршеном усменом делу 
испита, Комисија оцењује целокупан 
успех кандидата.

Кандидат је положио испит кад је 
оцењен оценом „положио“.

Секретар Комисије јавно сао-
пштава кандидатима резултат испита.

Члан 23.

Кандидат се упућује да понови 
полагање усменог дела испита уколико 
је оцењен оценом „није положио“.

Кандидат је дужан да за поновно 
полагање усменог дела испита уплати 
накнаду која износи 50% од висине нак-
наде за полагање испита.

Испит из става 1. овог члана може 
да се понови најраније у року од петнаест 
дана од дана полагања испита, а најдуже 
за дванаест месеци од полагања теста.

Члан 24.

На писмену молбу кандидата, 
Комисија може да одложи испит, ако је 
кандидат због болести или других оправ-
даних разлога спречен да полаже испит у 
утврђеном року.

Уз молбу из става 1. овог члана 
кандидат је дужан да приложи доказе.

Из оправданих разлога испит се 
може одлагати највише једанпут.

Члан 25.

Ако кандидат не приступи пола-
гању испита у време одређено за пола-
гање, изричито или прећутно одустане 
од полагања (пре почетка испита изјави 
да од испита одустаје), не приступи пола-
гању у року за који је испит одложен, не 
преда тест или не покаже на увид лични 
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документ, сматра се да није положио 
испит.

Члан 26.

Кандидат који сматра да његов 
успех није правилно оцењен има право 
на писмени приговор Комисији у року од 
24 сата након саопштеног успеха. 

Комисија је дужна да о приговору 
одлучи у року од 3 дана од дана пријема 
приговора. 

Члан 27.

Приговор кандидата Комисија 
може да усвоји или одбије. Усвајањем 
приговора Комисија може да:

 - понови тест или усмени део 
испита,

 - преиначи раније дату оцену. 

О поднетом приговору Kомисија 
одлучује у писаној форми.

Члан 28.

Кандидат који је испит полагао 
и није положио, може испит поново да 
полаже.

Кандидат који испит није поло-
жио због тога што није приступио пола-
гању одложеног испита, може га поново 
полагати.

Члан 29.

На основу записника о полагању 
испита, кандидату који је положио испит 
Комисија издаје уверење о положеном 
испиту, у року од 7 дана од дана пола-
гања испита. 

Уверење из става 1. овог члана 
садржи:

 - назив органа који издаје уве-
рење, 

 - пропис на основу којег се 
издаје,

 - област за коју се издаје уве-
рење, 

 - име, презиме, датум и место 
рођења кандидата, 

 - пребивалиште кандидата,

 - датум и место полагања 
испита,

 - регистарски број евиденције,

 - датум и место издавања уве-
рења,

 - потпис председника Комисије 
у левом доњем углу,

 - потпис и печат Председника 
општине, у десном доњем углу.

Члан 30.

Евиденцију лица која су полагала 
испит води Комисија.

Евиденција из става 1. овог члана 
садржи регистарски број евиденције, 
као и податке о кандидату и то: име и 
презиме, годину и место рођења, пре-
бивалиште, датум полагања испита, као 
и податке о успеху на испиту и датуму 
издавања уверења.

Члан 31.

Ступањем на снагу овог Пра-
вилника престаје да важи Правилник о 
програму и начину полагања испита за 
обављање такси превоза на територији 
општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ бр. 2/2014 
и 6/2015).

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Oпштине Бачка Паланка“.
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ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 

ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ПРОГРАМ полагања испита за 
обављање такси превоза на територији 
општине Бачка Паланка обухвата сле-
деће испитне области:

1. ПОЗНАВАЊЕ ОПШТИХ 
ПРОПИСА КОЈИ 
РЕГУЛИШУ ДЕЛАТНОСТ 
ТАКСИ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА

Ова област обухвата познавање 
прописа и законских норми који регу-
лишу делатност такси превоза путника 
и то делове Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 68/2015) и 
делове Одлуке о јавном превозу путника 
у друмском саобраћају на територији 
општине Бачка Паланка („Службени 
лист Oпштине Бачка Паланка“, број 
8/2017).

2. ПОЗНАВАЊЕ ПРОПИСА 
КОЈИ РЕГУЛИШУ 
БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА

Ова област обухвата познавање 
прописа и законских норми који регу-
лишу безбедност саобраћаја на путе-
вима и то делове Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 41/2009, 
53/2010 и 101/2011).

3. ПОЗНАВАЊЕ 
БАЧКЕ ПАЛАНКЕ И 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Програм испита из познавања 
Бачке Паланке и насељених места на тери-

торији општине Бачка Паланка обухвата 
познавање улица у граду и насељеним 
местима, познавање најкраћих релација 
од полазишта до одредишта путника, 
као и познавање најважнијих локација у 
граду и насељеним местима.

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА:

1. Приручник за полагање испита за 
обављање такси превоза на тери-
торији општине Бачка Паланка,

2. Закон о превозу путника у друм-
ском саобраћају („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 
68/2015), 

3. Закон о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 41/2009, 
53/2010 и 101/2011),

4. Одлука о јавном превозу путника 
у друмском саобраћају на тери-
торији општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Oпштине Бачка 
Паланка“, број 8/2017).

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-15/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу 74. Закона о локал-
ној самопуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон), 
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члана 65. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општина Бачка Паланка“, 
број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 
8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 56. седници, одржаној дана 04. јула 
2017. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице „Визић“

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Месне 
заједнице „Визић“, коју је Савет Месне 
заједнице „Визић“ донео на својој 10. сед-
ници одржаној дана 05. маја 2017. године, 
под бројем 14/2017.  

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-10/2017
 04. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, 24/2013), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 30. јуна 2017. године, 
донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Комисије за оцену 
програма у области културе 

I

Разрешава се ЖИВКО ШЉИ-
ВАР, дужности председника Комисије за 
оцену програма у области културе.

II

Именује се НЕНАД ЕРЕЧКО-
ВИЋ, за председника Комисије за оцену 
програма у области културе.

III

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК  
Број: I -020-4/2017-25
30. јун 2017.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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182

На основу члана 58. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, 24/2013), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 30. јуна 2017. године, 
донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Комисије за оцену програма из 
области туризма,  екологије и 

заштите животне средине

I

 Разрешава се МАЈА ТРБОЈЕ-
ВИЋ, дужности члана Комисије за оцену 
програма у области туризма, екологије и 
заштиту животне средине.

II

 Именује се ЈЕЛЕНА РАЈЕВИЋ, , 
за члана Комисије за оцену програма у 
области туризма, екологије и заштиту 
животне средине.

III

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК  
Број: I -020-4/2017-26
30. јун 2017.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст),  председник 
Општине Бачка Паланка, дана 26. јуна 
2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

расподелу хуманитарник пакета 
хране најугроженијим породицама 

избегличке и интерно расељене 
популације на  територији 
општине Бачка Паланка

I

Образује се Комисија за распо-
делу хуманитарник пакета хране нају-
гроженијим породицама избегличке и 
интерно расељене популације на тери-
торији општине Бачка Паланка (у даљем 
тексту: Комисија). 

Мандат Комисије траје до завр-
шетка расподеле пакета.

II

У Комисију се именује:

 - Марија Пуђа, за председника

 - Здравка Мерњик, за заменика 
председника

 - Јелена Малиновић, за члана

 - Тања Торовић, за члана

 - Јасмина Поповић, за члана.

III

Задатак Комисије је да изврши 
расподелу хуманитарних пакета и дос-
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тави правдање Комесеријату за избе-
глице и миграције Републике Србије.

IV

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

VI

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2017-27
26. јун 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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