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На основу члана 65. став 1. тачка 2. 
и члана 108. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), члана 162. став 2. и став 3. Одлуке 
о комуналним делатностима („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
12/2013) и члана 33. став 6. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
139. седници, одржаној дана 09. новембра 
2015. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Правилник о изменама 

Правилника о раду Мешовите 
пијаце у Бачкој Паланци

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама Правилника о раду Мешови-
те пијаце у Бачкој Паланци, који је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка 
на својој 42. седници одржаној дана 04. 
новембра 2015. године.

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-280/2015 
09. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.
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На основу члана 219. став 4. Закона 
о здравственој заштити („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 107/2005, 
72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 
119/2012, 45/2013 и 93/2014), члана 2. 
став 1. и 2. Одлуке о утврђивању смрти 
лица умрлих изван здравствне установе 
на територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 23/2015), члана 16. став 15. и 
члана 108. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст) Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 140. седници, одржа-
ној дана 16. новембра 2015. године, доно-
си 

SLU@BENI LIST
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Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању доктора медицине 
за стручно утврђивање времена 

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

Општине Бачка Паланка

I

За обављање послова стручног 
утврђивања времена и узрока смрти 
умрлих изван здравствене установе и 
издавања потврде о смрти на територији 
Општине Бачка Паланка, одређују се 
следећи доктори медицине, запослени у 
Хитној медицинској служби Дома здра-
вља „Др Младен Стојановић“ Бачка Па-
ланка:

1. др Биљана Вацић

2. др Вујадин Вуковић

3. др Драгана Николашевић

4. др Дејан Мајсторовић

5. др Весо Шуњка

6. др Нина Милаковић

7. др Небојша Ћурчин

8. др Сандра Нинковић

9. др Славица Шарац

10. др Александра Лазић

11. др Милан Жарковић

12. др Душка Станковић

13. др Соња Вујадиновић

II

Докторима медицине из тачке I. 
овог решења припада накнада за оба-
вљање послова мртвозорства тј. струч-
ног утврђивања времена и узрока смрти 
умрлих изван здравствене установе и 
издавање потврде о смрти на територији 
Општине Бачка Паланка.

Доктори медицине који обављају посло-
ве мртвозорства бирају се на период од 
две године.      

III

Средства за накнаду за оба-
вљање послова мртвозорства, тј. струч-
ног утврђивања времена и узрока смр-
ти умрлих изван здравствене установе 
обезбеђују се у буџету Општине Бачка 
Паланка и преносе се Дому здравља „Др 
Младен Стојановић“.

IV

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-114-4/2015
16. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
    Милош Марковић, с.р.
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На основу члана 219. став 6. Закона 
о здравственој заштити („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 107/2005, 
72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013 и 93/2014), члана 14. став 3. Одлу-
ке о утврђивању смрти лица умрлих из-
ван здравствне установе на територији 
Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 23/2015), 
члана 16. став 15. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
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140. седници, одржаној дана 16. новембра 
2015. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању висине накнаде за 
обављање послова мртвозорства

I

Докторима медицине припада 
накнада за обављање послова мртвозор-
ства тј. стручног утврђивања времена и 
узрока смрти умрлих изван здравствене 
установе и издавања потврде о смрти на 
територији Општине Бачка Паланка, у 
износу од 1.000,00 динара.

II

Средства за накнаду за обављање 
послова мртвозорства обезбеђују се у 
буџету Општине Бачка Паланка и прено-
се се Дому здравља „Др Младен Стоја-
новић“.

III

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-121/2015
16. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.
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На основу члана 6. став 5. до 7. и 
члана 7а Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012- одлука УС, 47/2013 и 68/2014), 
члана 36. Закона о изменама и допунама 
Закона о порезима на имовину („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
47/2013) и члана 65. и члана 108. став 2. 
Статута општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
141. седници, одржаној дана 27. новембра 
2015. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2016. годину 
на територији  Општине  

Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Решењем утврђују се про-
сечне цене квадратног метра одгова-
рајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2016. годину на те-
риторији Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

 На територији Општине Бачка 
Паланка одређено су четири зоне за 
утврђивање пореза на имовину, у за-
висности од комуналне опремљености 
и опремљености јавним објектима, са-
обраћајној повезаности са централним 
деловима Општине Бачка Паланка, од-
носно са радним зонама и другим садр-
жајима у насељу, и то: прва зона, друга 
зона, трећа зона и четврта зона, с тим да 
је прва зона утврђена за најопремљенију 
зону.

Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2016. годину на територији 
Општине Бачка Паланка износе:



752 страна - Број 25/2015        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        30. новембар 2015. године

Групе непокретности
Назив зоне

I зона 
(дин/м²)

II зона 
(дин/м²)

III зона 
(дин/м²)

IV зона 
(дин/м²)

1. Грађевинско земљиште 1.831,98 1.094,28 165,60 115,00
2. Пољопривредно земљиште 107,58 107,58 99,02 63,90
3. Шумско земљиште - - - 37,50
4. Станови 63.815,61 50.920,46 28.217,85 17.500,00
5. Куће за становање 37.499,59 25.243,43 7.021,19 13.500,00
6. Пословне зграде и други (надземни и 
подземни) грађевински објекти који служе за 
обављање делатности

90.615,01 53.372,73 46.387,50 21.250,00

7. Гараже и гаражна места 6.378,05 6.053,60 6.053,30 6.250,00

Члан 3.

Утврђују се просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину 
утврђена основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, које се на-
лазе у најопремљенијој зони за оговарајуће непокретности, за које у члану 2. овог Решења 
нису утврђене просечне цене по метру квадратном, за утврђивање пореза на имовину за 
2016. годину на територији Општине Бачка Паланка за прву, другу и трећу зону, и то:

Врста непокретности Цена по м2 у 
најопремљенијој зони

1. Шумско земљиште 206,00 дин.

Члан 4.

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ и на интер-
нет страни Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“, а примењиваће се од 01. јануара 2016. године. 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-43-8/2015
27. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.
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На основу члана 65. тачка 14. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 – пречишћен текст) и члана 29. 
став 1. алинеја 8) Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-рекреа-
циони центар „Тиквара“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,број 
7/2013, 16/2013 и 32/2013) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 141. седници, одржаној дана 27. новембра 2015. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ценовник услуга ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка за 

2016. годину

I

Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка за 2016. 
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Тиквара“ Бачка Паланка на својој  
20. седници одржаној дана 30. октобра 2015. године.

II

Ц Е Н О В Н И К  услуга ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка  за 2016. годину

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ јединица 
мере износ/дин.

Велика сала – тренинг и рекреација 90 минута 1.600,00
Мала сала – тренинг и рекреација 90 минута 1.100,00
Теретана – тренинг и рекреација 90 минута 1.600,00
Куглана – тренинг и рекреација 60 минута 1.100,00
Велика сала – Комерцијални и естрадни програм 5 часова 50.000,00
Изнајмљивање хола дан 10.000,00
Изнајмљивање бине и скеле дан 3.000,00
Изнајмљивање угоститељског прибора комплет 100,00
Тенински терен 60 минута 500,00
Фудбалски терен 90 минута 1.600,00
Локације за летњу башту м2/дан 100,00
Локације за покретне киоске м2/дан 100,00
Локација за Забавни парк м2/дан 318,00
Рекламе месец 5.000,00
Изнајмљивање угоститељских столова и столица комплет 100,00
Стони тенис 60 минута 150,00
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Продавнице прехрамбених и непрехрамбених производа м2/дан 400,00

Киосци за продају штампе и дувана по објекту /
на дан 300,00

Сувенирнице м2/дан 200,00
Чамци по години 1.000,00
Понтони по години 4.000,00
Кућице на води по години 2.000,00
Камп приколице – уређена површина дан 1.000,00
Сплавови дан 1.000,00
Шатори – уређена површина м2/дан 100,00
Постављање кошница – по захтеву по комаду 50,00
Културне и спортске манифестације на отвореном дан 10.000,00
Билборди по години 10.000,00
Одржавање зелених површина – кошење, сакупљање и одвоз 
траве у ПП Тиквара м2 4,00

Чишћење тротоара, коловоза, паркинга, затрављених 
површина и шеталишта у ПП Тиквара, са утоваром и 
одвозом отпада

м2 0,50

Орезивање украсног шибља, живе ограде и дрвећа са утоваром 
и одвозом , окопавање и одржавање цвећа током године у ПП 
Тиквара

м2 5,00

Исказане цене су без ПДВ. 

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 
2016. године. 

IV

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

 
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-120/2015
27. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.
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На основу члана 44. став 1. Тачка 
5. Закона о локалној самоуправи (Служ-
бени гласник Републике Србије“ бр. 
129/2007 и 83/2014-др. закон) члана 58. 
став 1. тачка 14. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст) и Уговора о 
гранту у оквиру Регионалног стамбеног 
програма – Стамбени пројекат у Репу-
блици Србији, RHP-W2-CGM/COMP3-
2015, број I-016-83/2015 од 20. октобра 
2015. године (деловодни бр. Општине 
Бачка Паланка), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 12. новембра 2015. 
године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор 
корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба избеглица 
доделом пакета грађевинског 

материјала избеглицама у оквиру 
регионалног стамбеног програма, 

Потпројекат 2 – грађевински 
материјал и именовању 

службеника одговорног за 
контролу квалитета

1. Именује се Комисија за избор 
корисника помоћи за решавање стамбе-
них потреба избеглица доделом пакета 
грађевинског материјала избеглицама у 
оквиру Регионалног стамбеног програ-
ма, Потпројекат 2 – грађевински мате-
ријал ( у даљем тексту: Комисија за из-
бор корисника) на територији Општине 
Бачка Паланка, у саставу:

1. Ивана Радишић, председник

2. Никола Лалић, заменик пред-
седника

3. Здравка Мерњик, члан

 - Мирослава Шолаја, заменик 
члана

4. Тодор Чулић, члан

 - Душанка Бучко, заменик члана

5. Тања Торовић, члан

 - Младен Лучић, заменик члана

Административне послове за Ко-
мисију за избор корисника обавља Ду-
шка Танкосић, секретар.

2. Обавезује се председник, за-
меник председника, чланови и секретар 
Комисије за избор корисника да потпи-
шу Изјаву о непристрасности и поверљи-
вости.

3. Комисија за избор корисника 
има задатак да изабере кориснике по-
моћи за решавање стамбених потреба 
избеглица доделом пакета грађевинског 
материјала, у оквиру Регионалног стам-
беног програма, Потпројекат 2 – грађе-
вински материјал.

4. Комисија за избор корисника 
усваја Правилник о условима и мерили-
ма за избор корисника помоћи за реша-
вање стамбених потреба избеглица до-
делом пакета грађевинског материјала, 
поступку и начину рада Комисије за из-
бор корисника .

5. Након спроведеног првостепе-
ног поступка Комисија за избор корисни-
ка доноси Одлуку о решавању стамбених 
потреба избеглица са листом корисника 
рангираних према реду првенства на ос-
нову испуњености услова и броја освоје-
них бодова.

6. Именује се Бошко Мијатовић за 
службеника одговорног за контролу ква-
литета.

7. Обавезује се службеник одгово-
ран за контролу квалитета да потпише 
Изјаву о непристрасности и поверљиво-
сти.
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8. Службеник за контролу ква-
литета има задатак да, након секретара, 
изврши контролу квалитета докумената, 
попуни контролне листе и исте достави 
председнику Комисије за избор корисни-
ка.

9. Овлашћује се Ивана Радишић, 
председник и Никола Лалић, заменик 
председника Комисије за избор корисни-
ка на употребу печата број I, а у сврху 
овере документације везане за рад Коми-
сије за избор корисника.

Образложење
Чланом 44. став. 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи  и чланом 58.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка прописано 
је да председник Општине доноси поје-
диначне акте за које је овлашћен Зако-
ном, Статутом или Одлуком Скупштине.

Чланом 7, тачка 7.2 Посебним ус-
ловима Уговора о гранту избор корисни-
ка вршиће Комисија за избор корисника 
коју именује предсдник општине  и која 
се састоји од представника општине.

С обзиром на изнето одлучено је 
као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Про-
тив овог решења може се поднети жалба 
Општинском већу у року од 15 дана.

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-92
12. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, 24/2013), председник Општине Бачка 
Паланка, дана 13. новембра 2015. године, 
донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана 

Локалног савета за социјалну 
заштиту Општине Бачка Паланка

I

Разрешава се АНА СРДИЋ, дуж-
ности члана Локалног савета за социјал-
ну заштиту Општине Бачка Паланка. 

II

Именује се СЛОБОДАН ПРПА, 
руководилац Одељења за финансије и 
буџет Општинске управе Бачка Паланка, 
за члана Локалног савета за социјалну 
заштиту Општине Бачка Паланка.

III

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-93
13. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац,с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“ бр. 
129/2007 и 83/2014-др. закон) члана 58. 
став 1. тачка 14. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст) и Уговора о 
гранту у оквиру Регионалног стамбеног 
програма – Стамбени пројекат у Репу-
блици Србији, RHP-W2-VHG/COMP4-
2015, број I-016-84/2015 од 20. октобра 
2015. године (деловодни бр. Општине 
Бачка Паланка), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 16. новембра 2015. 
године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор 
корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба избеглица 
доделом помоћи избеглицама за 
куповину сеоских кућа у оквиру 

регионалног стамбеног програма, 
Потпројекат 2 – куповина сеоских 

кућа и именовању службеника 
одговорног за контролу квалитета

1. Именује се Комисија за избор 
корисника помоћи за решавање стамбе-
них потреба избеглица доделом помоћи 
избеглицама за куповину сеоских кућа у 
оквиру Регионалног стамбеног програ-
ма, Потпројекат 2 – куповина сеоских 
кућа ( у даљем тексту: Комисија за избор 
корисника) на територији Општине Ба-
чка Паланка, у саставу:

1. Мирослава Шолаја, председ-
ник

2. Никола Лалић, заменик пред-
седника

3. Здравка Мерњик, члан

 - Душан Танкосић, заменик чла-
на

4. Биљана Пуач, члан

 - Душанка Бучко, заменик члана

5. Младен Лучић, члан

 - Рајка Појужина, заменик члана

Административне послове за Ко-
мисију за избор корисника обавља Јелена 
Малиновић, секретар.

2. Обавезује се председник, за-
меник председника, чланови, заменици 
члановa и секретар Комисије за избор 
корисника да потпишу Изјаву о непри-
страсности и поверљивости.

3. Комисија за избор корисника 
има задатак да изабере кориснике доде-
лу помоћи избеглицама за куповину се-
оских кућа, у оквиру Регионалног стам-
беног програма, Потпројекат 2 – купови-
на сеоских кућа.

4. Комисија за избор корисника 
усваја Правилник о условима и мерили-
ма за избор корисника, поступку и на-
чину рада Комисије за избор корисника 
помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица кроз  куповину сеоских кућа и 
доделу пакета помоћи.

5. Након спроведеног првостепе-
ног поступка Комисија за избор корисни-
ка доноси Одлуку о решавању стамбених 
потреба избеглица са листом корисника 
рангираних према реду првенства на ос-
нову испуњености услова и броја освоје-
них бодова.

6. Именује се Милкица Петржљан 
за службеника одговорног за контролу 
квалитета.

7. Обавезује се службеник одгово-
ран за контролу квалитета да потпише 
Изјаву о непристрасности и поверљиво-
сти.
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8. Службеник за контролу ква-
литета има задатак да, након секретара, 
изврши контролу квалитета докумената, 
попуни контролне листе и исте достави 
председнику Комисије за избор корисни-
ка.

9. Овлашћује се Мирослава Шо-
лаја, председник и Никола Лалић, за-
меник председника Комисије за избор 
корисника на употребу печата број I, а у 
сврху овере документације везане за рад 
Комисије за избор корисника.

Образложење
Чланом 44. став. 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи  и чланом 58.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка прописано 
је да председник Општине доноси поје-
диначне акте за које је овлашћен Зако-
ном, Статутом или Одлуком Скупштине.

Чланом 7., тачка 7.2 Посебним ус-
ловима Уговора о гранту избор корисни-
ка вршиће Комисија за избор корисника 
коју именује председник општине  и која 
се састоји од представника општине.

С обзиром на изнето одлучено је 
као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Про-
тив овог решења може се поднети жалба 
Општинском већу у року од 15 дана.

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-95
16. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 
5. Закона о локaлној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“ бр. 
129/2007 и 83/2014-др. закон) члана 58. 
став 1. тачка 14. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/2013-пречишћени текст) и члана 
4. став 1. Уговора о начину спровођења 
стамбене изградње у оквиру Регионал-
ног стамбеног програма – Стамбени про-
грам у Републици Србији, Потпројекат 5, 
број I-016-86/2015  од 26. октобра   2015. 
године (деловодни бр. Општине Бачка 
Паланка) (у даљем тексту Уговор), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 17. 
новембра 2015. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор 
корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба избеглица 
давањем 16 стамбених јединица 

у закуп на одређено време са 
могућношћу куповине у оквиру 

регионалног стамбеног програма, 
Потпројекат 5 – стамбене 

јединице и именовању службеника 
одговорног за контролу квалитета

1. Именује се Комисија за избор 
корисника помоћи за решавање стам-
бених потреба избеглица давањем 16 
стамбених јединица у закуп на одређе-
но време са могућношћу куповине  у 
оквиру Регионалног стамбеног програ-
ма, Потпројекат 5 – стамбене јединице 
( у даљем тексту: Комисија за избор ко-
рисника) на територији Општине Бачка 
Паланка, у саставу:
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1. Никола Лалић, председник

2. Младен Лучић, заменик пред-
седника

3. Љиљана Ракић, члан

 - Ивана Анић – Ћурко, заменик 
члана

4. Здравка Мерњик, члан

 - Стеван Пилиповић, заменик 
члана

5. Милкица Петржљан, члан

 - Душанка Бучко, заменик члана

Административне послове за Ко-
мисију за избор корисника обавља Јелена 
Радусин, секретар.

2. Обавезује се председник, за-
меник председника, чланови, заменици 
члановa и секретар Комисије за избор 
корисника да потпишу Изјаву о непри-
страсности и поверљивости.

3. Комисија за избор корисника 
има задатак да изабере кориснике по-
моћи за решавање стамбених потреба 
избеглица доделом 16 стамбених једини-
ца у закуп на одређено време са могућ-
ношћу куповине, у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, Потпројекат 5 – 
стамбене јединице.

4. Комисија за избор корисника 
усваја Правилник о условима и мери-
лима за избор корисника помоћи за ре-
шавање стамбених потреба избеглица 
доделом 16 стамбених јединица у закуп 
на одређено време са могућношћу купо-
вине, поступку и начину рада Комисије 
за избор корисника .

5. Након спроведеног првостепе-
ног поступка Комисија за избор корисни-
ка доноси Одлуку о решавању стамбених 
потреба избеглица са листом корисника 
рангираних према реду првенства на ос-
нову испуњености услова и броја освоје-
них бодова.

6. Именује се Јасминка Поповић 
за службеника одговорног за контролу 
квалитета.

7. Обавезује се службеник одгово-
ран за контролу квалитета да потпише 
Изјаву о непристрасности и поверљиво-
сти.

8. Службеник за контролу квалите-
та има задатак да, након секретара, изврши 
контролу квалитета докумената, попуни 
контролне листе и исте достави председ-
нику Комисије за избор корисника.

9. Овлашћује се Никола Лалић, 
председник и Младен Лучић, заменик 
председника Комисије за избор корисни-
ка на употребу печата број I, а у сврху 
овере документације везане за рад Коми-
сије за избор корисника.

Образложење
Чланом 44. став. 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи  и чланом 58.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка прописано 
је да председник Општине доноси поје-
диначне акте за које је овлашћен Зако-
ном, Статутом или Одлуком Скупштине.

Чланом 4. Уговора предвиђено 
је да ће избор корисника вршити Коми-
сија за избор корисника коју именује 
председник општине и која се састоји од 
представника Општине и Комесеријата, 
применом Приручника о спровођењу 
пројекта.

Решењем Комесеријата за избе-
глице и миграције бр. 9-9/236-2/2014 од 
6. новембра 2015. године одређени су 
Љиљана Ракић, члан и Ивана Анић-Ћур-
ко, заменик члана, као представници 
Комесеријата за избеглице и миграције  
који ће учествовати у раду Комисије за 
избор корисника у поступку решавања 
стамбених потреба избеглица доделом 
16 стамбених јединица на територији 
Општине Бачка Паланка, у оквиру Реги-
оналног стамбеног програма – Стамбени 
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програм у Републици Србији, Потпроје-
кат број 5.

С обзиром на изнето одлучено је 
као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Про-
тив овог решења може се поднети жалба 
Општинском већу у року од 15 дана.

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-94
17. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац,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 Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст) и члана 2. Одлуке о 
приступању изради Локалног акционог 
плана за младе у Општини Бачка Палан-
ка за 2016-2019. године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 23/2015), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 24. новембра 2015. године, донео је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова  

Комисије за израду Локалног 
акционог плана за  младе у 
Општини Бачка Паланка за 

период 2016-2019. године

I

Образује се Комисија за изра-
ду Локалног акционог плана за младе у 
Општини Бачка Паланка за период 2016-
2019. године ( у даљем тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Младен Лучић, за председни-
ка,

 - Љиљана Жижић, за заменика 
председника,

 - Војислав Зубац, за члана,

 - Тамара Пилиповић, за члана,

 - Никола Лалић, за члана.

III

Задатак Комисије је да:

• изради нацрт Локалног акцио-
ног плана за младе у Општини 
Бачка Паланка за период 2016-
2019. године,

• да обједини податке о потре-
бама и проблемима са којим се 
суочавају млади у нашој опш-
тини,

• да координира активности и 
сарадњу између свих субјеката 
који делују у области значај-
ним за бригу о младима (спорт, 
култура, здравство, образо-
вање, запошљавање, социјална 
заштита итд.),

IV

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делатнос-
ти Општинске управе Општине Бачка 
Паланка.
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V

Комисија ће у свом раду користи-
ти печат Председника Општине Бачка 
Паланка.

VI

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-99
24. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац,с.р.
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На основу члана 44. тачка 5. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 
83/2014-др. закон), члана 58. тачка 5.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2003-пречишћен текст), председник 
Општине  дана 25. новембра 2015. годи-
не, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању  Радне групе за 

припрему одлука из  области путне 
инфраструкуре

I

Образује се Радна група за при-
прему одлука из области путне инфра-
струкуре у даљем тексту: Радна група.

II

У Радну групу  се именују:

 - Мирослав Панић за председ-
ника

 - Никола Маријанац за члана

 - Војислав Краљ за члана 

 - Дејан Шкорић за члана 

 - Лазар Шијаков за члана 

III

Задаци Радне групе су припрема 
предлога:

 - Одлуке од одређивању правца 
пружања државних путева пр-
вог и другог реда који пролазе 
кроз насељена места на тери-
торији општине Бачка Паланка

 - Одлуке о путевима на терито-
рији општине Бачка Паланка 
(јавни и некатегорисани)

 - Одлуке о аутобуским и такси 
стајалиштима

 - Одлуке о категоризацији путне 
мреже општине Бачка Паланка

 - Одлуке о јавним површина-
ма (дефинисати надлежност, 
управљање, финансирање над 
управљањем инфраструкту-
ром на јавним површинама)

 - Правилника о рекламним оз-
накама

 - Одлуке о приобаљу

IV

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-100
25. новембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA
   

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

На основу члана 11. Одлуке о  обја-
вљивању општинских  прописа и других 
аката („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 4/2015), даје се

И  С  П  Р  А  В  К  А 

I

У „Службеном листу Општине 
Бачка Паланка“ број 24/2015, врши се 
исправка техничке грешке и то тако да 
уместо редног броја „267“, под којим је 
објављења Одлука о доношењу Плана 
детаљне регулације блока 105 и дело-
ва  блокова 102 и 103 у Бачкој Паланци,    
треба да стоји „268“.

II

Ову исправку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

УРЕДНИШТВО
„ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“
Број: II-06-2-139/2015-1
30. новембар 2015. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Уредништво
„Службеног листа Општине

Бачка Паланка“
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