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На  основу члана 37. тачка 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине   Бачка Паланка" број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина  
општине Бачка Паланка на својој 17. се-
дници, одржаној дана 18. децембра 2013. 
године, донела је                

                 
ПРОГРАМ  РАДА

Скупштине општине Бачка 
Паланка  за  2014. годину

I

Овим Програмом утврђују се на-
зиви и садржај најбитнијих питања о 
којима ће Скупштина и стална радна 
тела расправљати током 2014. године, 
назив обрађивача, рокови за доставу ма-
теријала предлагачу и рокови у којима 
је предлагач дужан да достави предло-
ге материјала председнику Скупштине 
општине.

У 2014. години Скупштина ће рас-
прављати и одлучивати о следећим пи-
тањима:

I   ПОЛУГОДИШТЕ

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ У 
2013. ГОДИНИ

Извештајем обрадити податке о 
броју одржаних седница комисије, броју 
и структури примљених представки, 
проблеме у решавању, запажања у вези 
са обрадом, као и мере за отклањање уо-
чених проблема.

Стручна обрада: Комисија за пред-
ставке и предлоге и Одељење за општу 
управу и заједничке послове

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

31. јануар 2014. године

Предлагач: Комисија за представ-
ке и предлоге.

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. фебруар 2014. године

Претходно разматра: Надлежна 
радна тела Скупштине општине и Савет 
за међунационалне односе.

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  КОМИСИЈЕ 
ЗА СТИПЕНДИЈЕ

Стручна обрада: Комисија за сти-
пендије и Одељење за друштвене делат-
ности,

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

31. јануар 2014. године

Предлагач: Комисија за стипен-
дије
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Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. фебруар 2014. године. 

Претходно разматра: Надлежна 
радна тела Скупштине општине и  Савет 
за финансије

3.  ОДЛУКА О НАЧИНУ 
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

Стручна обрада: Одељење за 
привреду  у сарадњи са ЈКП „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

31. јануар  2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. фебруар 2014. године

Претходно разматра: Комисија 
за статутарна питања, организацију и    
нормативна акта,  Комисија за привреду, 
Савет за урбанизам,  стамбено-комунал-
не делатности и заштиту животне среди-
не и Савет за финансије

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
ОПШТИНЕ  БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада: Фонд за развој 
предузетништва и Одељење за привреду,

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

01. март 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март 2014. године.

Претходно разматра: Савет за фи-
нансије и Комисија за привреду.

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА 
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ   
ОПШТИНЕ  БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада:Фонд за развој 
пољопривреде и Одељење за привреду

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

01. март 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март 2014. године

Претходно разматра: Савет за фи-
нансије и Комисија за  привреду.

6. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА  ПАЛАНКА ЗА 2013. 
ГОДИНУ

Извештајем за 2013. годину дати 
кратак приказ стања у области за које 
је управа надлежна, ефикасност у реша-
вању о правима и интересима правних 
лица и грађана, рад општинских инспек-
ција са освртом на уочене појаве и пре-
дузете мере.

Посебно обрадити решавање пред-
мета у управном поступку (придржа-
вање рокова за доношење решења, стање 
нерешених предмета из ранијих година 
са разлозима нерешавања), кадровску 
попуњеност и техничку опремљеност 
Општинске управе са предлогом мера.

Стручна обрада: Општинска уп-
рава Општине Бачка Паланка – сва     
Одељења и службе,

Рок за доставу материјала предла-
гачу:
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01. март 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март 2014. године,

Претходно разматра: Сва стална 
радна тела Скупштине општине и Савет 
за међунационалне односе.

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2013. 
ГОДИНУ

Стручна обрада: Општински јав-
ни правобранилац,

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

01. март 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март 2014. године

Претходно разматра: Надлежна 
радна тела Скупштине општине, Савет 
за финансије и Савет за међунационалне 
односе.

8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Стручна обрада: Одељење за при-
вреду,

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

01.  март 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине

15. март 2014. године 

Претходно разматра: Комисија за 
привреду и Савет за финансије

9.  РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊИХ 
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА  2013. 
ГОДИНУ  УСТАНОВА, ЈАВНИХ 
СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ

 - Јавно  информативно  преду-
зеће „Радио и телевизија  Бачка  
Паланка"  Бачка Паланка,

 - Јавно комунално предузеће 
„Комуналпројект" Бачка Па-
ланка,

 - Јавно предузеће „Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Па-
ланка" Бачка Паланка,

 - Јавно предузеће Спортско 
рекреациони центар „Тиквара" 
Бачка Паланка

 - Пословно производни центар 
„Бачка Паланка" Бачка Палан-
ка,

 - Установа: „Културни центар 
Бачка Паланка" Бачка Палан-
ка,

 - Народна библиотека „Вељко 
Петровић" Бачка Паланка,

 - Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка,

 - Дом здравља „Др Младен 
Стојановић" Бачка Паланка,

 - Туристичка организација 
Општине Бачка Паланка.
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Извештајем обрадити стање у об-
ласти за коју је образовано предузеће, 
установа, односно јавна служба, орга-
низованост, оспособљеност, ефикасност 
и евентуалне проблеме у обављању по-
верених послова, затим рад органа (уп-
равног и надзорног одбора), као и ма-
теријално финансијско пословање по 
завршном рачуну. У извештају изнети 
и оцену надлежног органа који врши 
стручни надзор над радом установе од-
носно предузећа.

Стручна обрада: Свако јавно пре-
дузеће, установа, јавна служба и друга 
организација, чији је оснивач Скупшти-
на општине,

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

01. март 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март 2014. године

 Претходно разматра: Надлежна 
радна тела Скупштине  општине и Савет 
за финансије

10. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ 
ИЗРАДИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И  РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада: Одељење за при-
вреду  

 Рок за доставу материјала пред-
лагачу:

01. март 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март 2014. године

Претходно разматра: Надлежна 
радна тела Скупштине општине

11. ОДЛУКА О  ПРИСТУПАЊУ 
ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ 
РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Стручна обрада: Одељење за 
друштвене делатности  у сарадњи са Са-
ветом за родну равноправност

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

01. март 2014. године
Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март  2014. године

Претходно разматра: Надлежна 
радна тела Скупштине општине. 

12.  ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СТАМБЕНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2014. 
ГОДИНУ

Стручна обрада: Јавно предузеће 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка"  Бачка Паланка

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

01. април 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. април 2014. године

Претходно разматра: Савет  за  ур-
банизам,  стамбено-комуналне делатнос-
ти  и  заштиту животне средине и Савет 
за финансије.
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13. ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА 
И ДАВАЊА У ЗАКУП  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
2014. ГОДИНУ

Стручна обрада: ЈП „Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка" Ба-
чка Паланка

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

01. април 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. април 2014. године

Претходно разматра: Комисија за 
статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта, Савет за урбанизам, стам-
бено-комуналне послове и заштиту жи-
вотне средине и Савет за финансије.

14.  СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ БАЧКА  
ПАЛАНКА 

Стручна обрада: Комисија за са-
обраћај у сарадњи са Општинском уп-
равом   Општине Бачка Паланка и ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка

Рок за доставу материјала предла-
гачу: 

01. април 2014. године

Предлагач:  Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. април 2014. године

Претходно разматра: Комисија за 
статутарна питања и  Комисија за при-
вреду

15. ИЗВЕШТАЈ О ДАВАЊУ У ЗАКУП  
ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Стручна обрада: Одељење за при-
вреду

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. мај 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. јун 2014. године

Претходно разматра: Савет за фи-
нансије и Комисија за привреду,

16.  ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ  ПЛАН 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА 
ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2014-
2018 ГОДИНЕ

Стручна обрада: Одељење за 
друштвене делатности у сарадњи са Ко-
мисијом за израду локалног акционог 
плана за унапређење положаја избеглих 
и интерно расељених лица у Општини 
Бачка Паланка за период 2014-2018 годи-
не,

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. мај 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01.  јун 2014. године

Претходно разматра: Комисија за 
статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта и Савет за финансије
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17. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА 2013. ГОДИНУ

Стручна обрада: Одељење за фи-
нансије и буџет

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. мај 2014. године

Предлагач:Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. јун 2014. године

Претходно разматра: Комисија за 
статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта и

Савет за финансије

II  ПОЛУГОДИШТЕ

18.  СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2014. - 2020. 
ГОДИНЕ

Стручна обрада: Регионална 
развојна агенција „Бачка“ у сарадњи 
са Општинском управом, јавним пре-
дузећима и установама и привредним 
субјектима са територије Општине Ба-
чка Паланка

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. јул 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. август 2014. године

Претходно разматра: Надлежна 
радна тела Скупштине општине и Савет 
за финансије

19. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА  ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР - 
ЈУН 2014. ГОДИНЕ

Стручна обрада: Одељење за фи-
нансије и буџет

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. јул 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. август 2014. године

Претходно разматра: Савет за фи-
нансије

20. ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ 
СТАЈАЛИШТИМА

Стручна обрада: 

Одељење за привреду у сарадњи 
са ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка" Бачка Паланка

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. септембар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. октобар 2014. године

Претходно разматра: Комисија за 
статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта и Комисија за привреду

21. ИНФОРМАЦИЈА О 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО 
САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  БАЧКА 
ПАЛАНКА
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Информацијом обрадити проблем 
легализације бесправно саграђених обје-
ката, с посебним освртом на динамику 
поступка легализације.

Стручна обрада: Одељење за ур-
банизам и грађевинарствo

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. септембар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. октобар 2014. године

Претходно разматра: Савет за  ур-
банизам,  стамбено  комуналне делатнос-
ти  и  заштиту животне средине и Савет 
за финансије

22.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„МЛАДОСТ" ЗА     ШКОЛСКУ  
2013/2014  ГОДИНУ  И  ПРОГРАМ  
РАДА И ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

Извештајем обрадити стање у 
области за које је установа образована, 
организованост, оспособљеност, ефикас-
ност и евентуалне проблеме у обављању   
поверених послова.

Стручна обрада: Предшколска ус-
танова „Младост" Бачка Паланка

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. септембар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. октобар 2014. године

 Претходно разматра: Комисија за 
друштвене делатности, Савет за финан-
сије и Савет за међунационалне односе

23. ИНФОРМАЦИЈА  О  СТАЊУ 
БЕЗБЕДНОСТИ  УЧЕНИКА У 
ШКОЛАМА И ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ У ОПШТИНИ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Информацијом обрадити пробле-
ме у вези безбедности ученика и деце и 
наставног особља у школама и одељењи-
ма предшколске установе у Општини Ба-
чка Паланка.

Стручна обрада: Одељење за 
друштвене делатности у сарадњи са 
школама,предшколском установом и по-
лицијском станицом Бачка Паланка

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. септембар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. октобар 2014. године 

Претходно разматра: Комисија за 
друштвене делатности и Савет за међу-
националне односе

24. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада: Одељење за ур-
банизам и грађевинарство    у   сарадњи   
са   месним   заједницама   у Општини 
Бачка Паланка и ЈП  СРЦ „Тиквара" Ба-
чка Паланка.

Рок за доставу материјала предла-
гачу: 

15. септембар 2014. године 
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Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. октобар 2014. године

Претходно разматра: Комисија за 
привреду и Савет за урбанизам, стамбе-
но-комуналне делатности и заштиту жи-
вотне средине.

25. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - 
СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

Стручна обрада: Одељење за фи-
нансије и буџет

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. октобар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. новембар 2014. године

Претходно разматра: Савет за фи-
нансије

26. ОДЛУКА О ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА  
ПАЛАНКА 

Стручна обрада: Одељење за при-
вреду у сарадњи са ЈП „Дирекција за из-
градњу  Општине Бачка Паланка“

Рок за доставу материјала предла-
гачу: 

15. новембар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине: 

01. децембар 2014. године

Претходно разматра: Комисија за 
статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта и Комисија за привреду.

27. РЕШЕЊА  О  ДАВАЊУ  
САГЛАСНОСТИ  НА  ПРОГРАМЕ  
И ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА, 
ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
2015. ГОДИНУ

Стручна обрада: Свако јавно пре-
дузеће, установа, јавна служба и друга 
организација, чији је оснивач Скупшти-
на општине,

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. новембар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. децембар 2014. године

Претходно разматра: Надлежна 
радна тела Скупштине општине и Савет 
за финансије

28. ИНФОРМАЦИЈА О ОБАВЉАЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДОВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА У 2014. ГОДИНИ

Стручна обрада: Одељење за при-
вреду

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. новембар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:
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01. децембар 2014. године 

Претходно разматра: Комисија за 
привреду

29. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2015. 
ГОДИНУ

Стручна обрада: Одељење за фи-
нансије и буџет

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. октобар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. новембар 2014. године

Претходно разматра: Комисија за 
статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта и Савет за финансије.

30. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ  БАЧКА ПАЛАНКА ЗА  
2015. ГОДИНУ

Стручна обрада: Служба за посло-
ве органа општине

 Рок за доставу материјала пред-
лагачу:

15. новембар 2014. године

Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

01. децембар 2014. године

Претходно разматра: Сва радна 
тела Скупштине општине и Савет за 
међунационалне односе.

Скупштина општине ће у току 
године доносити одлуке и друга општа 
акта за које буде овлашћена и задужена 
законима и другим прописима.

II

Скупштина општине ће разматра-
ти и остала питања из своје надлежности: 
сагласности на општа акта установа и 
јавних предузећа, изборе и именовања и 
друга питања према указаној потреби, на 
предлог овлашћених предлагача.

О извршењу Програма рада ста-
раће се председник Скупштине општине, 
секретар Скупштине општине, начелник 
Општинске управе и руководиоци дру-
гих субјеката задужених за обраду поје-
диних материјала.

III

Програм  рада  Скупштине општи-
не  Бачка  Паланка објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-020-26/2013 
18. децембар 2013. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

343

На основу члана 87. став 1. Закона 
о заштити животне средине (’’Службе-
ни гласник РС’’ број 135/2004 и 36/2009), 
члана 38. тачка 6. Статута Општине Ба-
чка Паланка (''Службени лист Општине 
Бачка Паланка'' број 24/2013-пречишћен 
текст),  члана 2. и 3. Уредбе о критерију-
мима за утврђивање накнаде за зашти-
ту и унапређивање животне средине и 
највишег нивоа износа накнаде (''Служ-
бени гласник РС'' број 111/2009) и члана 
2. Уредбе о одређивању активности чије 
обављање утиче на животну средину 
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(''Службени гласник РС'' број 109/2009 и 
8/2010) Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 17. седници, одржаној 18. 
децембра  2013. године, донела је

О Д Л У К У 
o накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине 
на територији Општине Бачка 

Паланка

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се обавеза 
плаћања накнаде за заштиту и унапређи-
вање животне средине (у даљем тексту: 
накнада) на територији Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Општина) 
ради стварања материјалних услова за 
остваривање права и дужности Општи-
не у области заштите животне средине.

Члан 2.

Обавезу плаћања накнаде из чла-
на 1. ове Одлуке имају:

1. власници, односно корисници 
пословних просторија у износу 
од 2,50 дин/m 2 за коришћење 
пословног простора на месеч-
ном нивоу, осим привредних 
субјеката из става 1. тачке 2. 
овог члана;

2. привредни субјекти по основу 
обављања одређених актив-
ности које утичу на животну 
средину у висини од 0.1 % ост-
вареног прихода на годишњем 
нивоу;

Остварени приход из става 1. та-
чке 2. овог члана јесте приход који прав-
но лице, односно предузетник оствари 
од продаје сировине, полупроизвода и 
производа у земљи и иностранству.

Највиши износ накнаде коју обве-
зник плаћа не може бити већи од 0,4 % 
оствареног прихода на годишњем нивоу.

Списак активности из става 1. та-
чка 2. се прилаже уз Одлуку и чини њен 
саставни део.

Члан 3.

Накнаду из члана 2. утврђује, 
наплаћује и контролише Служба за 
утврђивање и наплату јавних прихода по 
поднетој пријави од стране обвезника. 
Рок за подношење пријаве и пропратне 
документације је 31. март године за коју 
се обавеза утврђује. Код утврђивања нак-
наде, сходно се примењују прописи који 
се односе на порез на имовину.

Ако обвезник накнаде не поднесе 
пријаву обавеза ће се утврдити на осно-
ву података којима располаже надлежни 
орган. 

Обвезник је дужан да пријави 
Служби за утврђивање и наплату јав-
них прихода све промене настале у току 
године, а везане за почетак и престанак 
обављања делатности, промену адресе, 
промену облика организовања и слично, 
у року од 15 дана од наступања промене, 
а у циљу остваривања права на умањење 
или ослобађање од плаћања накнаде из 
члана 2.

Обрачун накнаде за обвезнике из 
члана 2. став 1. тачка 2 врши се на основу 
оствареног прихода у години која прет-
ходи години за коју се накнада утврђује.

Члан 4.

Накнаде из члана 2. ослобођени су 
државни органи и организације, органи 
и организације територијалне аутоно-
мије и јединица локалне самоуправе.

Од обавезе плаћања накнаде изу-
зимају се јавна предузећа и установе чији 
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је оснивач СО Бачка Паланка, основне 
и средње школе, културно-уметничка 
друштва, установе друштвене и социјал-
не заштите деце, омладине и старих, ху-
манитарне организације (Црвени крст, 
Савез слепих, Савез глувих, Савез дис-
трофичара и др.), стари занати и непро-
фитне организације.

Члан 5.

Новоосновани привредни субјект 
који је извршио регистрацију у Агенцији 
за привредне регистре са седиштем на те-
риторији Општине Бачка Паланка, биће 
ослобођен плаћања накнаде из члана 2. 
у првој години пословања, рачунајући 
календарску годину у којој је извршена 
регистрација.

Привредни субјект који је из-
вршио регистрацију новог огранка у 
Агенцији за привредне регистре на те-
риторији Општине Бачка Паланка, биће 
ослобођен плаћања накнаде из члана 2. 
у првој године пословања, рачунајући 
календарску годину у којој је извршена 
регистрација.

Накнада утврђена у члану 2. став 
1. тачка 2. ове Одлуке умањује се до 70% 
обвезницима који улажу сопствена сред-
ства за заштиту и унапређивање животне 
средине, сразмерно уложеним средстви-
ма, која морају износити најмање 0.01 % 
прихода из члана 2. став 2. ове одлуке.

 Умањење из става 3. овог члана 
утврђује Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка посебним актом на предлог 
Одељења за привреду Општинске упра-
ве Општине Бачка Паланка, а по подне-
том, образложеном захтеву обвезника, за 
средства уложена у години која претходи 
години за коју се накнада утврђује. За-
хтев за умањење из овог става се подно-
си до 31. марта године за коју се накнада 
утврђује.

Члан 6.

Обвезник накнаде из члана 2. над 
којим је покренут поступак ликвидације, 
стечаја или реструктурирања ослобађа 
се плаћања накнаде од дана доношења 
одлуке о ликвидацији, стечају или ре-
структурирању.

Члан 7.

У погледу наплате накнаде и ка-
мата, казнених одредби, обнове пос-
тупка, жалбе и застарелости, примењују 
се одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији.

Жалба не одлаже извршење ре-
шења.

Члан 8.

Средства прикупљена у складу 
са одредбама ове одлуке су наменска и 
користиће се преко буџетског фонда за 
заштиту животне средине, а према Про-
граму коришћења средстава буџетског 
фонда (у даљем тексту: Програм).

Програм коришћења средстава 
буџетског фонда мора бити у складу са 
свим стратешким документима из обла-
сти заштите животне средине.

Члан 9.

Програм из члана 8. ове одлуке 
доноси Општинско веће Општине Бачка 
Паланка за сваку календарску годину, 
по добијеној сагласности ресорног ми-
нистарства.

Програм обухвата: 

• превентивне и санационе про-
граме и пројекте,

• програме и пројекте праћења 
животне средине,
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• програме заштите и развоја 
заштићених природних добара 
на територији Општине,

• образовне активности,

• информисање о стању и квали-
тету животне средине,

Члан 10.

Реализацију Програма и надзор 
над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацију појединачних програма и 
пројеката спроводи Општинска управа 
Општине Бачка Паланка.

Члан 11.

Даном ступања на снагу ове Од-
луке престаје да важи Одлука о накна-
ди за заштиту и унапређивање животне 
средине (''Службени лист Општине Ба-
чка Паланка'' број 40/2012)

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Општине Бачка Паланка'', а при-
мењиваће се од 01. јануара 2014. године.

П Р И Л О Г

Списак активности из тачке 2. 
става 1. члана 2. ове Одлуке:

I   Пројекти за које је обавезна 
процена утицаја на животну средину

1. Постројења

1) за прераду истрошеног нукле-
арног горива

2) предвиђена

 - за производњу или обогаћење 
нуклеарног горива

 - за прераду истрошеног нукле-
арног горива или високо ради-
оактивног нуклеарног отпада

 - за трајно одлагање истрошеног 
нуклеарног горива

 - за трајно одлагање нуклеарног 
отпада

 - за прераду, складиштење и од-
лагање радиоактивног отпада

2. Постројења

1) за печење или синтеровање ме-
талне руде (укључујући сулфидну руду)

2) за производњу сировог гвожђа 
или челика (примарно или секундарно 
топљење) укључујући континуално ли-
вење, са капацитетом који прелази 2,5 t/h

3) за прераду у црној металургији

 - топле ваљаонице са капаците-
том изнад 20 t/h сировог чели-
ка

 - ковачнице са аутоматским че-
кићима чија енергија прелази 
50 kЈ по једном чекићу, код 
којих употребљена топлотна 
снага прелази 20 MW

 - постројења за наношење ме-
талних заштитних слојева на 
металне површине помоћу то-
пљених купки, са улазом који 
прелази 2 t/h сировог материја-
ла

4) ливница црне металургије са 
производним капацитетом преко 20 t на 
дан

5) постројења

 - за производњу обојених сиро-
вих метала из руде, концентра-
та или секундарних сировина 
путем металуршких и/или хе-
мијских процеса и/или елек-
тролитичких процеса
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 - за топљење укључујући и из-
раду легура од обојених ме-
тала, као и израду корисних 
нуспроизвода (рафинација, 
ливење, итд.), са капацитетом 
топљења од преко 4 t дневно 
за олово и кадмијум или 20 t 
дневно за све остале метале

6) за површинску обраду метала 
и пластичних материјала коришћењем 
електролитичких или хемијских проце-
са, где запремина када за третман прела-
зи 30 m3

3. Постројења за

1) екстракцију, производњу, пре-
раду и обраду азбеста и производа који 
садрже азбест

2) производњу цементног клинке-
ра, цемента и креча у ротационим или 
другим пећима капацитета преко 500 t 
дневно за производњу цементног клин-
кера или креча капацитета преко 50 t 
дневно у ротационим пећима

4. Комбинована хемијска постројења, 
тј. постројења за индустријску 
производњу супстанци код којих 
се примењују поступци хемијске 
промене и у којима се поједини 
погони налазе један поред другог 
и функционално су повезани, а 
намењени су за производњу

 - основних (базних) органских 
хемикалија

 - основних (базних) неорган-
ских хемикалија

 - вештачких ђубрива на бази 
фосфора, азота или калијума 
(проста или сложена ђубрива)

 - основних (базних) производа 
за заштиту биља, као и биоци-
да

 - основних (базних) фармаце-
утских производа уз примену 
хемијских или биолошких пос-
тупака

 - и/или прераду и/или обраду 
експлозива

5. Експлоатација подземних вода 
или обогаћивање подземних вода 
код којих је годишња запремина 
експлоатисане или обогаћене воде 
једнака количини од 10 милиона m3 
или више

6. Објекти за интензиван узгој живине 
или свиња са капацитетом преко

 - 85.000 места за производњу 
бројлера

 - 40.000 места за живину у уз-
гоју и експлоатацији

 - 2.000 места за производњу 
свиња (преко 30 kg тежине)

 - 750 места за крмаче

7. Индустријска постројења за 
производњу

 - целулозе из дрвне масе, сламе 
или сличних влакнастих мате-
ријала

 - папира и картона са производ-
ним капацитетом који прелази 
20 t/дан

8. Индустрија минерала

1) постројења за израду стакла, 
укључујући стаклена влакна, са капаци-
тетом топљења који прелази 20 t дневно

2) постројења за топљење мине-
ралних материја, укључујући произ-
водњу минералних влакана, са капаци-
тетом топљења који прелази 20 t дневно
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3) постројења за производњу кера-
мичких производа печењем, а нарочито 
црепа, цигле, ватросталне опеке, плочи-
ца, керамичког посуђа или порцелана, са 
производним капацитетом који прелази 
75 t дневно, и/или са капацитетом пећи 
који прелази 4 m3, са густином пуњења 
по пећи која прелази 300 kg/m3

9. Постројења за прераду хране

1) кланице са производним капа-
цитетом већим од 50 t меса на дан

2) обрада и прерада одређена за 
производњу прехрамбених производа из:

 - сировина животињског порек-
ла (изузев млека) са произво-
дним капацитетом финалних 
производа већим од 75 t на дан

 - биљних сировина са произ-
водним капацитетом финал-
них производа већим од 300 t 
на дан (просечна тромесечна 
вредност)

3) обрада и прерада млека, код 
којих је количина примљеног млека већа 
од 200 t на дан (просечна годишња вред-
ност)

10. Остале активности

1) индустријски погони за произ-
водњу:

 - пулпе из дрвета или других 
влакнастих материјала

 - папира и картона, са производ-
ним капацитетом који прелази 
20 t на дан

2) постројења за предтретман 
(операције као што су прање, бељење 
итд.) или бојење предива или текстила, 
чији производни капацитет прелази 10 t 
на дан

3) постројења за штављење коже, 
производног капацитета изнад 12 t фи-
налних производа на дан

4) постројења за површинску об-
раду материјала, предмета или произво-
да коришћењем органских растварача, 
посебно за одећу, штампање, превла-
чење, одмашћивање, водоотпорност, 
бојење, чишћење или импрегнацију, са 
капацитетом изнад 150 kg/h или више од 
200 t годишње.

II  Пројекти за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину

1. Пољопривреда, аквакултура и 
шумарство

1) системи за наводњавање и од-
водњавање - мелиоративни системи

 - подручје на коме се простиру 
је веће од 20 ha

2) објекти за интензиван узгој и 
држање живине

 - капацитета од 30.000 до 85.000 
места за бројлере

 - капацитета од 10.000 до 40.000 
места за живину (укључујући 
и ловну перад)

3) објекти за интензиван узгој го-
веда

 - капацитета 200 места за говеда 
и више

4) објекти за интензиван узгој

 - свиња капацитета од 1.000 до 
2.000 места за свиње

 - крмача капацитета од 450 до 
750 места за крмаче

5) објекти за интензиван узгој жи-
вотиња са племенитим крзном
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 - капацитета преко 1.000 места 
за животиње са племенитим 
крзном

6) интензиван узгој риба у базени-
ма и рибњацима

 - за салмониде годишње произ-
водње 10 t и више

 - за циприниде површине 5 ha и 
веће.

7) крчење шума ради прелажења 
на други тип коришћења земљишта

 - подручје на коме се простире 
је веће од 10 ha

2. Производња и прерада метала

1) постројења за производњу си-
ровог гвожђа или челика (примарно или 
секундарно топљење) укључујући кон-
тинуални поступак ливења

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

2) постројења за прераду у црној 
металургији

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

 - вруће ваљаонице

 - ковачнице са једним или више 
чекића или маљева

 - за наношење површинских 
заштитних металних слојева у 
растопљеном стању

3) ливнице црне металургије

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

4) постројења за топљење укљу-
чујући и израду легура од обојених мета-
ла, као и израду корисних нуспроизвода 
(рафинација, ливење, итд.)

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

5) постројења за површинску об-
раду метала и пластичних материјала 
коришћењем електролитичких или хе-
мијских поступака

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

6) постројења за производњу или 
склапање моторних возила и производњу 
мотора за моторна возила (аутомобили, 
аутобуси, теретна возила, пољопривред-
на, грађевинска и рударска механизација 
као и друга возила на моторни погон)

 - сви пројекти

7) постројења за производњу бате-
рија и акумулатора

 - сви пројекти

8) бродоградилишта (производња и/
или поправка бродских трупова или 
мотора или делова брода)

 - дужине брода 20 m или више

9) производња и поправка ваз-
духоплова

 - сви пројекти са изузетком ра-
дова на редовном одржавању 
ваздухоплова

10) производња шинских возила

 - сви пројекти

11) постројења за експлозивно де-
формисање метала

 - сви пројекти

12) постројења за припрему, обо-
гаћивање, печење и синтеровање метал-
них руда, као и искоришћавање јаловине

 - сви пројекти

3. Индустријска прерада минерала

1) постројења за суву дестилацију 
угља (плинаре, тињајуће пећи и др.)

 - сви пројекти
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2) постројења за производњу це-
ментног клинкера, цемента и креча у ро-
тационим или другим пећима

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

3) постројења за производњу 
стакла и стаклених влакана, укључујући 
производњу стакла које се добија прера-
дом старог стакла

 - капацитета до 20 t на дан

4) постројења за топљење мине-
ралних материја, укључујући и произ-
водњу минералних влакана

 - капацитета до 20 t на дан

5) постројења за производњу ке-
рамичких производа печењем (плочице, 
санитарна галантерија, кућни прибор 
од керамике и порцелана и слично) као 
и производња грађевинског материјала 
печењем (цреп, цигла и слично)

 - капацитета од 40 t до 75 t на 
дан

6) постројења за производњу ас-
фалтних мешавина укључујући мобилна 
постројења

 - капацитета преко 50 t на сат

4. Хемијска индустрија

1) обрада полупроизвода и произ-
водња хемикалија

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

2) самостална постројења за про-
изводњу, прераду, формирање и пако-
вање базних органских и неорганских 
хемикалија, вештачких ђубрива на бази 
фосфора, азота и калијума (проста и 
сложена хемијска ђубрива) производа за 
заштиту биља, као и биоцида, фармаце-
утских и козметичких производа, плас-
тичних маса, експлозива, боја и лакова, 

детерџената и средстава за одржавање 
хигијене и чишћење и др.

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

3) постројења за производњу ми-
нералних уља и мазива (дестилацијом, 
рафинацијом или на други начин)

 - сви пројекти

5. Прехрамбена индустрија

1) постројења за производњу, 
третман, прераду или обраду производа из

 - сировина животињског порек-
ла (осим млека) капацитета од 
10 t до 75 t на дан

 - сировина биљног порекла ка-
пацитета од 30 t до 300 t на дан

2) постројења за прераду, пако-
вање и конзервирање меса, поврћа и воћа

- капацитета преко 10 t на дан

3) постројења за производњу хра-
не за животиње осим мешаона сточне 
хране за сопствене потребе

 - капацитета преко 5 t на дан

4) постројења за обраду, третман и 
прераду млека

 - капацитета од 5.000 литара до 
200.000 литара на дан

5) постројења за захватање и пре-
раду подземних вода, пуњење и пако-
вање

 - сви пројекти

6) постројења за производњу пива

 - капацитета преко 3.000.000 ли-
тара годишње

7) постројења за производњу сла-
да и квасца

 - капацитета преко 200 t го-
дишње
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8) постројења за производњу слат-
киша или сирупа

 - капацитета преко 5.000 t го-
дишње

9) постројења за производњу

 - алкохолних пића капацитета 
преко 10.000 литара дневно

 - безалкохолних пића капаците-
та преко 20.000 литара дневно

 - сирћета капацитета преко 
10.000 литара дневно

10) постројења за клање животиња

 - капацитета од 3 t до 50 t на дан

11) постројења за прераду рибе

 - капацитета преко 1 t дневно

12) постројења за производњу ри-
бљег брашна или рибљег уља

 - сви пројекти

13) постројења за производњу и 
прераду скроба

 - капацитета преко 100 t дневно

14) постројења за производњу или 
рафинирање шећера коришћењем шећер-
не репе или сировог шећера

 - сви пројекти

15) млинови и сушаре

 - капацитета преко 200 t дневно

16) хладњаче (без погона за прера-
ду сировине)

 - капацитета преко 10 t расхлад-
ног флуида у систему

17) производња меласе

 - сви пројекти

6. Индустрија текстила, коже, дрвета 
и папира

1) постројења за производњу па-
пира и картона

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

2) постројења за производњу про-
извода од целулозе (иверица, лесонит, 
медијапан и шперплоча)

 - сви пројекти

3) постројења за прераду, обраду и 
оплемењивање дрвета

 - сви пројекти

4) постројења за предтретман вла-
кана, тканина и папира (прање, бељење, 
мерцеризација, штампање, хемијски 
третман) или бојење влакана или ткани-
на

 - капацитета до 10 t на дан

5) постројења за штављење и об-
раду коже

 - капацитета до 12 t на дан

7. Гумарска индустрија

1) постројења за производњу и 
прераду гуме и каучука

 - сви пројекти

2) постројења за вулканизирање 
природног или синтетичког каучука уз 
коришћење сумпора или сумпорних је-
дињења

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -43-33/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 79. тачка 1. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије” број 129/2007) и 
члана 37. тачка 6. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист  Општине 
Бачка Паланка” број 24/2013 - пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на 17. седници, одржаној 18. де-
цембра 2013. године,  донела је

О Д Л У К У
о покретању иницијативе за 
промену корисништва над 
земљиштем које користи 

Министарство одбране – Војна 
установа „Моровић“ – Пословна 

јединица „Карађорђево“

Члан 1.

Покреће се иницијатива за про-
мену корисништва над земљиштем које 
користи Министарство одбране – Војна 
установа „Моровић“ – Пословна једини-
ца „Карађорђево“ .

 Члан 2.

Ова одлука ће се након усвајања 
упутити Влади Републике Србије, од-
носно надлежним институцијама на са-
гласност и даље поступање.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -46-30/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 158. став 2. За-
кона о енергетици („Службени гласник 
Републике Србије” број 57/2011, 80/2011, 
93/2012 и 124/2012), члана 2. и 6. Закона о 
комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије” број 88/2011), 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републи-
ке Србије” број 129/2007) и члана 37. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(“Службени лист  Општине Бачка Па-
ланка” број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 17. седници, одржаној дана 18. де-
цембра 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о 

условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом

Члан 1.

У Одлуци о условима и начи-
ну снабдевања топлотном енергијом 
(„Службени лист  Општине Бачка Па-
ланка” број 13/2006), члан 15. став 1. 
мења се и гласи:

„Енергетски субјект, као опера-
тор дистрибутивног система, доноси 
Правила о раду дистрибутивног система 
(у даљем тексту: Правила рада) уз при-
бављену сагласност Општинског већа 
Општине Бачка Паланка.“

Члан 2.

Члан 58. мења се и гласи:
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„Тарифни систем за обрачун испо-
ручене топлотне енергије и извршених 
услуга обављања енергетских делатнос-
ти, доноси Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка.“

Члан 3.

Члан 59. став 3. мења се и гласи:

„Општинско веће Општине Бачка 
Паланка даје сагласност на промене цена 
грејања, а у складу са Тарифним систе-
мом.“

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -352-363/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 18/2010), члана 25. Закона о финан-
сијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 
37. тачка 1. и члана 108. став 1. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број, 
24/2013-пречишћен текст) Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 17. 
седници, одржаној дана 18. децембра 
2013. године донела је 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о 
регресирању трошкова боравка 

и ужине деце у Предшколској 
установи „Младост“ Бачка 

Паланка и основним школама 
на територији Општине Бачка 

Паланка

Члан 1.

У Одлуци о регресирању трошко-
ва боравка и ужине деце у Предшколској 
установи „Младост“ Бачка Паланка и ос-
новним школама на територији Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 11/2011) члан 2. 
тачка 4. мења се и гласи: 

„деца самохраних родитеља, која 
примају дечији додатак“

Члан 2.

Члан 6. мења се и гласи:

„Право на регресирање трошко-
ва остварује се на захтев корисника који 
се подноси Установи, односно основној 
школи на територији Општине Бачка 
Паланка.

1. За децу из материјално угро-
жених породица – решење из 
Центра за социјални рад којим 
је утврђено право на новчану 
социјалну помоћ, деца неза-
послених родитеља – уверење 
Националне службе за запо-
шљавање да се родитељи нала-
зе на евиденцији незапослених 
лица, као и потврда о имовном 
стању родитеља.

2. За децу са сметњама у развоју 
– мишљење Комисије за про-
цену потреба за пружањем до-
датне образовне, здравствене и 
социјалне подршке  ученику и 
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детету, тј. мишљење Интерре-
сорне комисије.

3. За децу самохраних родитеља 
– извод из матичне књиге 
умрлих или решење надлеж-
ног органа о проглашењу нес-
талог лица умрлим, одлуку 
надлежног органа о вршењу 
родитељског права или извод 
из матичне књиге рођених де-
тета, или решење инвалидске 
комисије и потврда фонда за 
пензијско и инвалидско осигу-
рање да није остварено право 
на пензију, или потврда на-
длежног војног органа, или по-
тврда надлежног казнено – по-
правног завода.

4. Фотокопија личне карте ко-
рисника.

5. Потврда о пребивалишту дете-
та.

Установа, тј. основна школа зајед-
но са потврдом да је дете уписано у ус-
танову, односно основну школу, без 
одлагања захтев прослеђује надлежној 
служби Општинске управе на решавање 
у првом степену.“

Члан 3.

Члан 10. став 2. мења се и гласи:

„Средства за регресирање трош-
кова преносе се Установи, односно Ос-
новној школи на основу захтева и прило-
жене евиденције о присутности детета у 
Установи, тј. Основној школи. “

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -60-10/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Скупштине општине,
 Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 96. и 97. Закона 
о планирању и изградњи („Службени  
гласник Републике Србије", број 72/2009, 
81/2009 - испр.,  64/2010 - Одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 
50/2013 - Одлука УС и 98/2013 - Одлука 
УС),  члана 11. Одлуке о грађевинском 
земљишту ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" бр. 5/2010, 19/2010, 
28/2010, 23/2011 и 32/2013) и члана 37. 
тачка 6. и тачка 14.  Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" 24/2013- пречишћени 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 17. седници, одржаној 18. 
децембра   2013.године, доноси

ПРОГРАМ
отуђења и давања у закуп  

грађевинског земљишта у јавној 
својини у Општини Бачка 

Паланка за 2013. годину

Члан 1.

Назив планског документа: План 
генералне регулације Бачка Паланка  
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 16/2011 и број 22/2012) - локали-
тет  блок 9/a, КО Бачка Паланка-град.
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број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 6182 769 уређено становање

2389 6184/1 100 уређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени  гласник Републике Србије“ 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука 
УС, 50/2013 - Одлука УС и 98/2013 - Одлука УС) и Одлуком о грађевинском земљишту 
("Службени лист Општине Бачка Паланка" 5/2010, 19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013), 
ради легализације изграђеног породичних објеката у складу са  планским документом.

Члан 2.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка  ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 16/2011 и број 22/2012) - локалитет  блок 14, КО Бачка 
Паланка-град.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 6420 499 уређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени  гласник Републике Србије“ 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука 
УС, 50/2013 - Одлука УС и 98/2013 - Одлука УС) и Одлуком о грађевинском земљишту 
("Службени лист Општине Бачка Паланка" 5/2010, 19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013), 
ради легализације изграђеног породичних објеката у складу са  планским документом.

Члан 3.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка  ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 16/2011 и број 22/2012) - локалитет  блок 7, КО 
Бачка Паланка-град.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 5733/2 312 уређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени  гласник Републике Србије“ 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука 
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УС, 50/2013 - Одлука УС и 98/2013 - Одлука УС) и Одлуком о грађевинском земљишту 
("Службени лист Општине Бачка Паланка" 5/2010, 19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013),  
ради легализације изграђеног породичног објеката у складу са  планским документом.

Члан 4.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка  ("Служ-
бени лист општине Бачка Паланка" број.16/2011 и број 22/2012) - локалитет  блок 46, КО 
Бачка Паланка-град.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2389 3317/1 90 уређено становање
3845 3320/1 40 уређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени  гласник Републике Србије“ 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука 
УС, 50/2013 - Одлука УС и 98/2013 - Одлука УС) и Одлуком о грађевинском земљишту 
("Службени лист Општине Бачка Паланка" 5/2010, 19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013), 
ради исправке граница суседних катастарских парцела и формирања грађевинске парце-
ле у складу са чл.102. Закона.

Члан 5.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или при-
купљањем понуда јавним огласом ради изградње као и цена земљишта које се отуђује 
непосредном погодбом у складу са Законом утврђује се у висини тржишне вредности 
грађевинске парцеле увећане за износ средстава уложених у припрему земљишта.

Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује организација овлашћена за 
процену непокретности за сваку грађевинску парцелу која се отуђује, односно даје у 
закуп.

Почетни износ закупнине одређује се као 1,5 % почетне вредности за отуђење 
грађевинског земљишта за сваку годину трајања закупа.

Највећа цена или највиши износ  закупнине за грaђевинско земљиште не може се 
накнадно умањивати.

Члан 6.

По захтеву заинтересованог лица, уколико су испуњени услови прописани За-
коном о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту, грађевинско 
земљиште у јавној својини Општине Бачка Паланка, отуђује се путем непосредне погод-
бе у случајевима прописаним чланом 96. став 9. Закона.
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Члан 7. 

Овај Програм ступа  на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-93/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. тачка 4. Статута Општине Бачка Паланка - пречишћен текст  
("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на  својој 17.  седници, одржаној дана 18. децембра  2013. године, 
донела је

ОДЛУКУ
о Програму припремања и опремања грађевинског земљишта,

 путне привреде, јавних функција за 2014. годину

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се Програм припремања грађевинског земљишта, путне 
привреде, јавних функција и опремања грађевинског земљишта за 2014. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата радове на: припремању и опремању грађевинског земљишта 
у Бачкој Паланци, редовном и периодичном одржавању путева и путних објеката, из-
градњи и модернизацији путева, путних објеката и саобраћајне опреме у општини Ба-
чка Паланка, одржавању јавне расвете, плаћање трошкова утрошка електричне енергије, 
сузбијању комараца, одржавању дечијих игралишта, као и одржавања и обнављања ур-
баног мобилијара у Бачкој Паланци.

Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из буџета Општине Бачка Палан-
ка, трансферних средстава и осталих прихода.

Члан 4.

За остваривање Програма планирају се средства из буџета општине у висини од 
256.790.709,00 динара и то према изворима прихода:
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р.б. Назив Укупно

1 Специјализоване услуге одржавање путне привреде 61,489,515

2 Јавна расвета града и насељених места 24,265,000

3 Специјализоване услуге комунална потрошња 22,000,000

4 Капитално улагања путне привреде 31,750,000

5 Развој града (урбанизам и уређење земљишта) 65,750,000

6 Транферна средства за путну привреду  0

7 Трошкови реализације Програма 46,036,194

8 Остали приходи - сопствена 1,500,000

9 Приходи од закупа комерцијалних простора 0

10 Средства од наплаћених казни 50% 4,000,000

11 Приходи од закупа пољопривредног земљишта 0

12 Наменска средства за одржавање стам. простора и 
расељавање 0

 Укупно 256.790.709

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:

р.б. Назив Укупно

1 Припремање и опремање  грађевинског земљишта 65,750,000

2 Путна привреда 93,239,515

3 Јавне функције - трошкови одржавања 22,000,000

4 Јавне функције - јавна расвета утрошена електрична 
енергија 24,265,000

5 Трошкови одржавања путне привреде трансферна 0

6 Одржавање комерцијалних простора 0

7 Трошкови реализације програма 47,536,194

8 Средства од наплаћених казни 4,000,000

9 Одржавање некатегорисаних путева 0

10 Одржавање стамбеног простора и расељавање 0

 Укупно 256.790.709

Буџетска средства предвиђена за реализацију овог Програма преносиће се Јавном 
предузећу "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка" из буџета Општине Бачка 
Паланка.
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Програм обухвата и радове на оп-
ремању грађевинског земљишта у опш-
тини Бачка Паланка (опремање форми-
раних улица, изградња електроенергет-
ских објеката, прибављање грађевинског 
земљишта, опремање индустријских 
зона, опремање стамбених блокова, мо-
дернизација јавног осветљења), који ће 
се финансирати из удружених средста-
ва буџета Општине Бачка Паланка и 
приступних фондова.

Члан 5.

За потребе инвеститора, јавних 
предузећа, органа Општине Бачка Па-
ланка и других организација, када је то 
неопходно, урбанистичка и пројектна до-
кументација може се израђивати и када 
њена израда није предвиђена Програмом 
уређивања грађевинског земљишта за 
2014. годину, ако се обављањем тих по-
слова не ремети реализација овог Про-
грама.

Члан 6.

Инвеститорске и техничке посло-
ве и надзор над извођењем радова врши 
ЈП “Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка " из Бачке Паланке.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -35-94/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

349

На основу члана 50. став 2. Закона 
о јавним предузећима ( „Службени гла-
сник РС“ број 119/2012 ) и члана 37. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист  Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 17. се-
дници, одржаној дана 18. децембра 2013. 
године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план Радне заједнице 
ЈП „Дирекција за изградњу 

Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка за 2014. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Радне заједнице ЈП „Дирекција за 
изградњу општине Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка за 2014. годину, коју је донео 
Надзорни одбор ЈП „Дирекција за из-
градњу општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка на својој 11. седници, одржаној 
дана 10. децембра 2013. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-38/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. Закона о 
јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 119/2012), 
члана 32. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 129/2007) и члана 37. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 17. сед-
ници, одржаној дана   18. децембра 2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

ребаланс Програма пословања  
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка 
за 2013. годину

I

Даје се сагласност на измене Про-
грама пословања Јавног комуналног  пре-
дузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка 
за 2013. годину, који је донео Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка на 10. се-
дници, одржаној дана 14. новембра 2013. 
године, број 01-450/10-2-2013.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -400-15/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

                                   Program_Direkcija_14.xls
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Председник 
Надзорног одбора

Стеван Петровић, с.р.
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351
На основу члана 50 став 2. Закона 

о јавним предузећима ( „Службени гла-
сник Републике Србије“, број 119/2012 ) и 
члана 37. тачка 20. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 17. седници, одржаној 
дана 18. децембра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ 

Бачка Паланка за 2014. годину

I

Даје се сагласност на Програм по-
словања Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка за 
2014. годину, коју је донео Надзорни од-
бор  Јавног комуналног предузећа „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка на својој 
једанаестој седници, одржаној дана 03. 
децембра 2013. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-37/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50 став 2. Закона 
о јавним предузећима ( „Службени 
гласник Републике Србије“, број 
119/2012) и члана 37. тачкa 20. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 17. 
седници, одржаној дана 18. децембра 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм 
пословања и Финансијски план 

Јавног предузећа Спортско 
рекреациони центар „Тиквара“ 
Бачка Паланка за 2014. годину

I

Даје се сагласност на Програм 
пословања и Финансијски план Јавног 
предузећа Спортско рекреациони центар 
„Тиквара“ Бачка Паланка за 2014. годи-
ну, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа Спортско рекреациони центар 
„Тиквара“ Бачка Паланка на својој 
седници, одржаној дана 05. децембра 
2013. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-39/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50 став 2. Закона 
о јавним предузећима ( „Службени гла-
сник Републике Србије“, број 119/2012) и 
члана 37. тачка 20. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист  Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 17. седници, одржаној 
дана 18. децембра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и 

програм пословања и Финансијски 
план Јавног информативног 

предузећа „Радио и телевизија 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 

2014. годину

I

Даје се сагласност на План и про-
грам пословања и Финансијски план 
Јавног информативног предузећа „Ра-
дио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка за 2014. годину, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног информативног 
предузећа „Радио и телевизија Бачка Па-
ланка“ Бачка Паланка на својој петој се-
дници, одржаној дана 06. децембра 2013. 
године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-40/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

354

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 17. седници, одржаној дана 18. де-
цембра 2013. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План 
и Програм рада и Финансијски 
план „Туристичке организације 

Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка  за 2014. годину

I 

Даје се сагласност на План и 
Програм рада Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка за 2014. годину, 
који је донео Управни одбор Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
на седници одржаној дана 03. децембра 
2013. године.

Даје се сагласност на Финансијски 
план Туристичке организације Општи-
не Бачка Паланка за 2014. годину, који 
је донео Управни одбор Туристичке ор-
ганизације Општине Бачка Паланка на 
седници одржаној дана 28. октобра 2013. 
године.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-41/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

355

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 17. седници, одржаној дана 18. де-
цембра  2013. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План 

рада и Финансијски план Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка за 2014. годину 

I 

Даје се сагласност на План рада 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка за 2014. годину, који је до-
нео Управни одбор Народне библиотеке 
„Вељко Петровић“ на седници одржаној  
дана  28. новембра 2013. године.

Даје се сагласност на Финансијски 
план Народне библиотеке „Вељко Петро-
вић“ Бачка Паланка за 2014. годину, који 
је донео Управни одбор Народне библио-
теке „Вељко Петровић“ на седници одр-
жаној  дана  24. октобра 2013. године.

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-42/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

356
На основу члана 37. став 1. тачка 

20. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст) Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 17. седници, одржаној 
дана 18. децембра 2013. године, донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План 

рада и Финансијски план Установе 
„Културни центар Бачка Паланка“ 

Бачка Паланка за 2014. годину 

I 

Даје се сагласност на План рада и 
Финансијски план Установе „Културни 
центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка 
за 2014. годину, који је донео Управни 
одбор Установе „Културни центар Ба-
чка Паланка“ Бачка Паланка на седници 
одржаној дана 11. децембра 2013. године, 
под бројем 268/2013.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-43/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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357

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 17. седници, одржаној дана 18. де-
цембра 2013. 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 2014. годину

I 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Установе „Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“ Бачка Палан-
ка за 2014. годину, који је донео Управни 
одбор на седници одржаној дана 29. ок-
тобра 2013. године. 

Даје се сагласност на Годишњи 
оперативни план Установе „Центар за 
социјални рад Општине Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка за 2014. годину, који је до-
нео Управни одбор на седници одржаној 
дана 11. децембра 2013. године. 

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-44/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

358

На основу члана 60. Закона о 
јавним предузећима („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 119/2012), 
члана 29. став 1. алинеја 1 Одлуке о про-
мени оснивачког акта Јавног предузећа 
Спортско рекреациони центар „Тиква-
ра“ Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 7/2013 и 
16/2013) и члана 37. став 1. тачка 9. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 17. се-
дници, одржаној дана 18. децембра 2013. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Одлуку 

о изменама Статута Јавног 
предузећа Спортско рекреациони 
центар „Тиквара“ Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама Статута Јавног предузећа Спорт-
ско рекреациони центар „Тиквара“ Бачка 
Паланка, коју је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа Спортско рекреациони 
центар „Тиквара“ Бачка Паланка на се-
дници одржаној дана 18. новембра 2013. 
године, под бројем 523/13.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -110-23/2013
18. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

359

На основу члана 32. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 129/2007), члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013- пречишћен текст) и члана  8. и 
10. Одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Паланка  
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 8/2006, 19/2010 и 6/2013), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
на својој  17.  седници, одржаној 18. 
децембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  члана  
Управног  одбора Фонда за  развој 

пољопривреде Општине 
Бачка Паланка

I

Разрешава се СЛОБОДАН ЕРЦЕГ, 
дужности  члана Управног одбора Фонда 
за развој пољопривреде Општине Бачка 
Паланка, због подношења оставке.

II

Именује се МИЛАН ТЕПИЋ, 
дипломирани економиста из Бачке Па-
ланке, за члана Управног одбора Фонда 
за развој пољопривреде Општине Бачка 
Паланка.

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 207/2013
18. децембар 2013.  године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

360

На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка  („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“,   број 
24/2013-пречишћен текст), члана 2. Од-
луке о одређивању  надлежног органа за 
доношење годишњег програма  заштите, 
уређења  и коришћења пољопривред-
ног  земљишта и образовање  Комисије 
за израду годишњег програма заштите, 
уређења  и коришћења пољопривред-
ног  земљишта  и  Комисије за давање 
мишљења на годишњи програм заштите, 
уређења  и  коришћења пољопривредног  
земљишта („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 35/2012), Скупшти-
на  општине Бачка  Паланка,   на својој 
17. седници, одржаној дана 18. децембра  
2013.  године, донела је  следеће

Р Е  Ш  Е  Њ  Е
о  измени и допуни Решења 
о образовању Комисије за 

израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у 
државној својини   и  именовању 

њених  чланова
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I

У Решењу о образовању Комисије 
за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења  пољопривредног 
земљишта у државној својини и имено-
вању њених чланова  („Службени  лист  
Општине Бачка Паланка“, број 40/2012) у 
глави II после става један, додаје се став 
два који гласи „ Мандат председника, за-
меника  председника и чланова  Комиси-
је траје четири године“.

II

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ
БАЧКА   ПАЛАНКА
Број:II-320-46/2013
18.  децембар 2013. године
БАЧКА   ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

361
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 
129/2007), члана 125. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Србије“ број 24/2011) и члана 37. тачка 
9. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 24/2013- пречишћен текст),   
члана 6. Одлуке о оснивању Установе 
„Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка“ – Бачка Паланка услед 
одвајања ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 9/2006, 14/2006, 
11/2011 и 3/2012) и члана 23. Статута 
Центра за социјални рад Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 

Бачка Паланка“ број 3/2012), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 17.  
седници, одржаној дана 18. децембра 
2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности вршиоца 
дужности директора Установе 

„Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“  Бачка 

Паланка

I

ИВАНЧИЋ ВОЈИСЛАВУ, дипло-
мираном економисти из  Пивница, прес-
таје дужност вршиоца дужности дирек-
тора Установе „Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“ Бачка Палан-
ка, због именовања директора на основу 
спроведеног јавног  Конкурса.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-209/2013 
18. децембар 2013. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

362

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 124. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 24/2011), члана 37. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
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ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013-пречишћен текст),  члана 6. Од-
луке о оснивању Установе „Центар за 
социјални рад Општине Бачка Паланка“ 
– Бачка Паланка услед одвајања ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" 
број 9/2006, 14/2006, 11/2011 и 3/2012) и 
члана 20. Статута Центра за социјални 
рад Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
3/2012), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 17. седници, одржаној 
дана 18. децембра  2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  директора Установе 

„Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“  Бачка 

Паланка

I

СЛАЂАНА СТУПАР, дипломира-
ни правник из Новог Сада, именује се за 
директора Установе „Центар за социјал-
ни рад Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка, на период од 4  године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-210/2013 
18. децембар 2013. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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342 ПРОГРАМ  РАДА Скупштине општине 
Бачка Паланка  за  2014. годину ....................  893
343 ОДЛУКА o накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине на 
територији Општине Бачка Паланка .............  902
344 ОДЛУКА о покретању иницијативе за 
промену корисништва над земљиштем које 
користи Министарство одбране – Војна установа 
„Моровић“      
– Пословна јединица „Карађорђево“ ............  910
345 ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о 
условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом .........................................................  910
346 ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке 
о регресирању трошкова боравка и ужине деце 
у Предшколској установи „Младост“ Бачка 
Паланка и основним школама на територији 
Општине Бачка Паланка .................................  911
347 ОДЛУКА отуђења и давања у закуп  
грађевинског земљишта у јавној својини у 
Општини Бачка Паланка за 2013. годину .....  912
348 ОДЛУКА о Програму припремања и 
опремања грађевинског земљишта,  путне 
привреде, јавних функција за 2014. годину ..  915
349 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Радне заједнице ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка за 2014. годину .....  917
350 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
ребаланс Програма пословања  Јавног 
комуналног предузећа „Комуналпројект“   
Бачка Паланка за 2013. годину ......................  919
351 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на  
Програм пословања Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка  
за 2014. годину ................................................  920
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