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На основу члана 46. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 34/2010
- Одлука УС РС и 54/2011), Скупштина
општине Бачка Паланка је на својој 33.
седници, одржаној дана 12. јуна 2019.
године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата
одборника Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Утврђује се престанак мандата
одборника Скупштине општине Бачка
Паланка, ЗАРУПСКИ ЈОВАНУ из Бачке
Паланке, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, пре
истека времана на које је изабран, због
наступања смрти одборника, дана 10.
јуна 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог
решења је члан 46. став 1. тачка 8. Закона
о локалним изборима („Службени глас-

ник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011), којим
је регулисано да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран ако наступи смрт одборника.
Кад одборнику престаје мандат
наступањем смрти, скупштина јединице
локалне самоуправе на првој наредној
седници, после обавештења о наступању
таквог случаја, утврђује да је одборнику
престао мандат.
Како је дана 10. јуна 2019. године
наступила смрт одборника, Зарупски
Јована, престаје му мандат одборника
у Скупштини општине Бачка Паланка,
те је потребно да Скупштина општине
донесе ово решење.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се поднети
жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-22/2019
12. јун 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 48. и 56. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010
– Одлука УС РС и 54/2011), Скупштина
општине Бачка Паланка је на својој 33.
седници, дана 12. јуна 2019, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата
одборника Скупштине општине
Бачка Паланка
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине општине
Бачка Паланка са Изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
- СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ и то:
ЗЛАТКО
ОЛИВЕР,
рођ.
20.03.1976. год, водоинсталатер,
Деспотово, Светозара Милетића 18.
Мандат одборника почиње
даном потврђивања и траје до
истека мандата одборника коме
је престао мандат.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
О б р а з л о ж е њ е
Чланом 48, 49. и 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010
– Одлука УС РС и 54/2011), је прописано
да кад одборнику престане мандат пре
истека времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе
са чије листе је био изабран одборник
коме је престао мандат.
О потврђивању мандата новог
одборника одлучује Скупштина опш-

12. јун 2019. године

тине на седници, а мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
Како је,
Зарупски Јовану, са
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
- СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, престао мандат одборника у Скупштини општине
Бачка Паланка пре истека времена на
које је изабран, због наступања смрти
одборника, Општинска изборна комисија Бачка Паланка доделила је мандат
и издала уверење о избору за одборника
Оливер Златку, те је у складу са изнетим
одлучено као у изреци овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења Скупштине општине
Бачка Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-23/2019
12. јуна 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 35. став 6. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019), члана 32. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и
члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Бачка Паланка („Службени лист

12. јун 2019. године
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општине Бачка Паланка“, број 9/2019),
Скупштина општине Бачка Паланка,
на 33. седници, одржаној 12. јуна 2019.
године, доноси:

ОДЛУКУ
O ИЗРАДИ ОДЛУКЕ
О УСАГЛАШАВАЊУ
СПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА
УСВАЈАЊА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА
ПАЛАНКА СА ЗАКОНОМ О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Члан 1.
Приступа се изради Одлуке о
усаглашавању спроведеног поступка
усвајања Просторног плана општине
Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 20/2012) са
Законом о планирању и изградњи.
Члан 2.
Циљ израде Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка усвајања
Просторног плана Општине Бачка
Паланка са Законом о планирању и
изградњи је усаглашавање спроведеног
поступка усвајања Просторног плана
Општине Бачка Паланка са одредбама
Закона о планирању и изградњи у делу
поступка доношења Просторног плана и
то у сегменту поступка од оглашавања
излагања планског документа на јавни
увид до његовог доношења.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка “.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-27/2019
Дана: 12. јуна 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 - др.
закон, 101/2016 други закон и 47/2018
(члан 39.-41. нису у пречишћеном тексту),
члана 40. став 1. тачка 13. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019),
и члана 9. Одлуке о оснивању Установе
за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка
Паланка (Службени лист Општине Бачка
Паланка“, 21/2016), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 33. седници, одржаној дана 12. јуна 2019. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Надзорног одбора
Установе за спорт и рекреацију
"Тиквара" Бачка Паланка
I
Разрешава се АЛЕКСАНДАР
САВИЋ, дужности председника Надзорног одбора Установе за спорт и рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка, због подношења оставке.
II
Именује се МИЛАН ЧАВИЋ, за
председника Надзорног одбора Установе
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за спорт и рекреацију "Тиквара" Бачка
Паланка, до истека мандата.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-25/2019
12. јун 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 116. и 117. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ , број 88/2017, 27/2018-други закон
и 10/2019-други закон) и члана 40. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 9/2019), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 33. седници, одржаној
дана 12. јуна 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Школе
за основно музичко образовање
„Стеван Христић“ у Бачкој
Паланци
I
Разрешава се МИЛЕНА РОДИЋ,
дужности члана Школског одбора Школе
за основно музичко образовање „Стеван
Христић“ у Бачкој Паланци, изабрана
из реда родитеља.

12. јун 2019. године

II
Именује се МАРИЈА ВАСИЉЕВИЋ, за члана Школског одбора Школе
за основно музичко образовање „Стеван
Христић“ у Бачкој Паланци, из реда
родитеља.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-26/2019
12. јун 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка
65. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 33.
седници, одржаној дана 12. јуна 2019.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
и финансијском пословању
Међуопштинске организације
слепих и слабовидих Бачка
Паланка за 2018. годину
I
Прихвата се Извештај о раду и
финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих
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Бачка Паланка за 2018. годину, који је
Управни одбор Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка
Паланка усвојио Одлуком од 1. марта
2019. године.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-28/2019
Дана: 12. јуна 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка
65. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 33.
седници, одржаној дана 12. јуна 2019.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и
финансијског извештаја „Црвеног
крста“ Бачка Паланка за 2018.
годину
I
Прихвата се Извештај о раду и
финансијски извештај "Црвеног крста"
Бачка Паланка за 2018. годину, који је
Надзорни одбор "Црвеног крста" Бачка
Паланка усвојио Одлуком бр. 074/2019 од
18. марта 2019. године.
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II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-27/2019
Дана: 12. јуна 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 77. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017, 27/2018-други закони и 10/2019),
члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету, ученику и одраслом („Службени
гласник РС“, број 80/2018) и члана 64. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
9/2019), Општинско веће Општине Бачка
Паланка на својој 143. седници одржаној
дана 29. маја 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И
ОДРАСЛОГ ЗА ДОДАТНОМ
ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ
И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
1. Образује се Интерресорна
комисија за процену потреба
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детета, ученика и одраслог за
додатном образовном, здравственом и социјалном подршком
(у даљем тексту: Комисија).
2. Комисија
врши
процену
потреба за додатном подршком
детета, ученика и одраслог
са пребивалиштем, односно
боравиштем на територији
општине Бачка Паланка.
3. Седиште рада Комисије је у
Општинској управи Општине
Бачка Паланка улица Краља
Петра Првог број 16.
4. Комисија се образује ради
процене потреба за пружањем
додатне подршке којом се остварују права, услуге и ресурси
који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека
унутар образовних установа и
заједнице у целини.

12. јун 2019. године

нови, основној или средњој
школи)
-- Мирјана Радаковић члан, представник система социјалне
заштите (стручни радник на
пословима социјалне заштите)
-- Данијела Танкосић, члан,
дефектолог одговарајућег профила
7. Мандат
сталних
чланова
Комисије траје четири године.
8. Стални члан Комисије разрешава се дужности пре истека
рока на који је именован, у следећим случајевима:
-- На свој захтев;
-- Ако не обавља или неодговорно обавља послове;
-- Ако не дође на три састанка
Комисије заредом;
-- Ако му престане радни однос у
установи у којој ради;

5. Комисија има пет чланова и то
четири стална и једног повременог члана.

-- Ако се накнадно утврди да
нема искуство рада у струци
од најмање три године.

-- Комисија има председника
Комисије кога бирају стални
чланови из својих редова.

9. Повремени члан Комисије је
лице које добро познаје дете,
ученика или одраслог.

-- Стручну и административнотехничку подршку Комисији
пружа Координатор Комисије.

-- Повременог члана Комисије
одређује председник Комисије, за сваког појединачно,
на основу предлога, односно
сагласности
родитеља,
односно другог законског
заступника и одраслог.

6. За сталне чланове Комисије
именују се:
-- Др Мирослав Черни, члан,
представник система здравствене заштите (педијатар,
односно специјалиста опште
медицине за одраслог)
-- Биљана Радовић, члан, представник образовно-васпитног
система (стручни сарадник
психолог у предшколској уста-

-- Обавештење о одређивању
повременог члана, председник Комисије доноси у писаној
форми и доставља га повременом члану и његовом послодавцу.
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10. За Координатора Комисије
одређује се Татјана Буха, запослени у Општинској управи
Општине Бачка Паланка,
на радном месту службеник
за утврђивање родитељског
додатка и породиљских накнада.
-- Координатор Комисије учествује у раду Комисије, без права
одлучивања.
11. Комисија:
-- Врши процену за свако
дете, ученика и одраслог, за
које добије захтев, односно
иницијативу за покретање
поступка, без дискриминације
по било ком основу;
-- Покретање поступка процене
потреба детета , ученика и
одраслог за додатном подршком, врши се на захтев родитеља, односно другог законског заступника и одраслог, на
иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне
заштите уз сагласност родитеља односно другог законског заступника и одраслог
и по службеној дужности (ex
officio), када родитељ, односно
други законски заступник и
одрасли не дају сагласност на
иницијативу образовне, здравствене установе или пружаоца
услуга социјалне заштите;
-- Предлаже,односно препоручује надлежним органима
и службама мере додатне
подршке у складу са прописом којим се уређују ближи
услови за процену потреба за
пружањем додатне подршке
детету, ученику и одраслом (у
даљем тексту: Правилник);
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-- Информише
родитеља,
односно другог законског
заступника и одраслог о
мерама додатне подршке из
система образовања, здравствене и социјалне заштите,
у складу са Правилником, и
упућује их на надлежне институције;
-- Доноси заједничко, образложено мишљење на основу појединачне процене сваког члана
Комисије и усаглашених ставова сталних и повременогчлана;
-- Одлучује по приговору родитеља, односно другог законаког заступника и одраслог,
изјављеном против мишљења
Комисије;
-- Прати остваривање предложене додатне подршке;
-- Доставља редовне извештаје о
свом раду, предложеној и оствареној подршци општинској
управи, два пута годишње, у
роковима прописаним Правилником; доставља Збирни извештај за календарску годину
ресорним
министарствима
након што га усвоји Општинско веће;
-- Прикупља,обрађује и чува
податке о деци, ученицима и
одраслима најдуже до завршетка
школовања,као
и
податке о свом раду;
-- Формира и води збирку
података о деци, ученицима
и одраслима за које је покренут поступак процене, у електронској и штампаној форми,
у складу са законом којим се
уређује заштита података о
личности;
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-- Формира и води збирку
података о раду Комисије, у
складу са Правилником;
-- Информише јавност о свом
раду и начину остваривања
додатне подршке;
-- Доноси пословник о свом раду;
-- Обавља и друге послове у
складу са законом, Правилником и општим актом општине.
12. Комисија
је
руковалац
података у поступку прикупљања и обраде података.
13.Координатор Комисије:
-- Прикупља документацију која
је неопходна за покретање и
вођење поступка процене,
-- Доставља документацију члановима Комисије,
-- Организује и администрира
процес процене,
-- Сазива повремене
Комисије,

чланове

-- Прикупља и обрађује податке и
води Збирке података у складу
са Правилником,
-- Ажурира базу података о раду
Комисије и корисницима,
-- Припрема податке за извештаје Комисије и
-- Обавља друге послове за
потребе Комисије, у складу са
законом, Правилником и општим актом општине.

динара за свако
мишљење Комисије.

донето

-- У случају ревизије мишљења,
председник, стални и повремени члан Комисије и координатор имају право на накнаду
у висини од 50% од износа накнаде из става 1. ове тачке.
-- Накнада из ст. 1.и 2. ове тачке
обрачунава се и исплаћује
месечно.
16.Поступке процене започете до
дана доношења овог решења,
окончаће Комисија образована
овим решењем.
17. Доношењем овог решења
престаје да важи Решење о
образовању Комисије за процену потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику и детету и именовању
њених чланова („Службени
лист Општине Бачка Паланка
број 14/2013, 16/2013, 26/2013 и
1/2018)
18.Ово решење ступа на снагу
даном доношења и објавиће се
у Службеном листу Општине
Бачка Паланка.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-20/2019
Дана: 29. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

14.Услове и средства за рад Комисије, као и услове за чување
документације,
обезбеђује
општина.
15.Председник, стални, повремени члан Комисије и координатор имају право на накнаду
зараде у износу од 2.500,00

12. јун 2019. године

Заменик председника
Општинског већа
Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 64. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
9/2019) и члана 33. став 7. Пословника о
раду Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 19/2008), сходно
члану 5. став 4. Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности
јавног приградског превоза путника на
територији општине Бачка Паланка бр.
I-344-29/2019 oд 21. маја 2019. године –
овера бр. УОП-I:1323-2019, Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
143. седници, одржаној дана 29. маја 2019.
године, донело је

ЗАКЉУЧАК
Општина Бачка Паланка приступа субвенционисању трошкова аутобуског превоза путника на линији Бачка
Паланка-Нештин-Визић и обратно.
Предмет субвенције је износ разлике између стварног прихода на предметној линији и минимално потребног
прихода који би био ауто дан, аутопревозника Д.О.О. “Дунавпревоз“ из Бачке
Паланке.
Износ субвенције има се исплаћивати на месечном нивоу а на основу
достављеног месечног обрачуна прихода остварених на предметној линији и
потребне разлике за субвенционисање.
Месечни обрачун мора да садржи:
спецификацију остварених прихода по
датумима на предметној линији, приход
месечних карата и курсну листу по којој
је обрачуната разлика.
Средства за реализацију активности обезбеђена су Одлуком о буџету
Општине Бачка Паланка за 2019. годину
("Службени лист Општине Бачка
Паланка" бр. 34/2018 од 21. децембра
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2018. године) на позицији 112/0 економска класификација 454000 .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-34-1/2019
Дана: 29. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Oпштинског већа,
Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 64. став 1. тачка
7. и члана 108. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 9/2019 ), члана
30. и 31. Одлуке о услађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка са
Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 23/2016 и 30/2017) и члана 33. став
7. Пословника о раду Општинског већа
Општине Бачка Паланка(„Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
19/2008), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 143. седници,
одржаној дана 29. маја 2019. године,
донело је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Општинско веће је размотрило
и усвојило Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за период
јануар – март 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
усвојио на својој 36. седници, одржаној
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дана 20. маја 2019. године, одлуком под
број 01-700/36-1-2019
II
Овaj закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-127/2019
Дана: 29. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општинског већа,
Александар Борковић, с.р.

године, израђен од стране привредног
субјекта Д.О.О. “МапСофт“ Београд, који
је Комисија за комасацију К.О. Нештин
усвојила Одлуком бр. II-461-3/2019-7 од
23. априла 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-461-7/2019
Дана: 5. јуна 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана члана 64. и члана
138. став 1. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 9/2019 ) и члана 33.
став 6. Пословника о раду Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
19/2008), а у вези члана 19. Начела комасације у К.О. Нештин – Путна и каналска
мрежа („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 40/2016), Општинско веће
Општине Бачка Паланка на својој 144.
седници, одржаној дана 5. јуна 2019.
године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Идејни
пројекат путне и канaласке мреже
за катастарску општину Нештин
I
Даје се сагласност на Идејни
пројекат путне и каналске мреже за катастарску општину Нештин од маја 2019.

12. јун 2019. године
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На основу члана 262. став 4. Закона
о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2019),
члана 64. и члана 138. став 1. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
9/2019), и члана 33. став 7. Пословника о
раду Општинског већа Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на
својој 144. седници, одржаној дана 5. јуна
2019. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
Општинско веће Општине Бачка
Паланка је размотрило и усвојило Извештај о извршеној контроли и надзором
над радом Дома здравља “Др Младен
Стојановић“ Бачка Паланка бр. IV-02-41/2019-90 од 24. маја 2019. године .
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Извештај о извршеној контроли и
надзором над радом Дома здравља “Др
Младен Стојановић“ Бачка Паланка бр.
IV-02-4-1/2019-90 од 24. маја 2019. године,
доставити надлежном органу Аутономне
покрајине Војводине – Покрајинком
секретаријату за здравство у року од 5
дана од дана усвајања овог извештаја.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-26/2019
Дана: 5. јуна 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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средстава, намењених стварању и
побољшању услова становања породица
избеглица на територији општине Бачка
Паланка кроз куповину сеоске куће са
окућницом и доделу једнократне помоћи
у грађевинском и другом материјалу и/
или опреми бр.I-020-4/2017-20 oд 28.
априла 2017. године („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр.14/2017).
II
Разрешавају се:
-- Вера Жарковић,
председника

дужности

-- Милкица Петржљан, дужности заменика председника
-- Здравка Мерњик, дужности
члана
-- Марија Пуђа, дужности члана

На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године , донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о
образовању Комисије за доделу
средстава, намењених стварању
и побољшању услова становања
породица избеглица на територији
општине Бачка Паланка кроз
куповину сеоске куће са окућницом
и доделу једнократне помоћи у
грађевинском и другом материјалу
и/или опреми
I
о
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Ставља се ван снаге Решење
образовању Комисије за доделу

-- Јасна
члана

Поповић,

дужности

-- Марија Кутањац, дужности
члана
-- Ивана Ћурко, дужности члана
-- Петар Божовић,
заменика члана

дужности

Комисије за доделу средстава,
намењених стварању и побољшању
услова становања породица избеглица
на територији општине Бачка Паланка
кроз куповину сеоске куће са окућницом
и доделу једнократне помоћи у
грађевинском и другом материјалу и/
или опреми
III
Ово
решење
објавити
у
„Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
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-- Здравка Мерњик, дужности
заменика председника

Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-19
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

-- Милкица Петржљан, дужности члана

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о
образовању Комисије за доделу
грађевинског материјала,
намењену стварању и побољшању
услова становања породица
избеглица на територији општине
Бачка Паланка
I

-- Јелена Малиновић, дужности
члана
-- Тања Торовић, дужности члана
Комисије за доделу грађевинског материјала, намењену стварању и
побољшању услова становања породица
избеглица на територији општине Бачка
Паланка.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-16
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за доделу грађевинског материјала, намењену стварању
и побољшању услова становања породица избеглица на територији општине
Бачка Паланка бр.I-020-4/2017-18 oд 09.
маја 2017. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр.14/2017).
II
Разрешавају се:
-- Никола Лалић,
председника

12. јун 2019. године

дужности

На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године , донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о
образовању Комисије за давање
у закуп билборда на територији
Општине Бачка Паланка

12. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за давање у закуп
билборда на територији Општине Бачка
Паланка бр.I-020-2/2013-6 oд 28. јануара
2013. године („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, бр.3/2013).
II
Разрешавају се:
-- Зоран Баћина, дужности председника
-- Марија Пуђа, дужности заменика председника

(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године , донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за
доделу средстава намењених
стварању и побољшању услова
становањапородица избеглица
на територији општине
Бачка Паланка, кроз набавку
грађевинског материјала
I

-- Дејан Рајшп, дужности члана
-- Милкица Петржљан, дужности члана
-- Јелена Малиновић, дужности
члана
Комисије за давање у закуп билборда на територији Општине Бачка
Паланка.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-17
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

137
На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
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Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за доделу средстава намењених стварању и побољшању
услова становања породица избеглица
на територији општине Бачка Паланка,
кроз набавку грађевинског материјала
бр.I-020-4/2015-18 oд 11. маја 2015.
године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2015).
II
Разрешавају се:
-- Мирослава Шолаја, дужности
председника
-- Здравка Мерњик, дужности
заменика председника
-- Милкица Петржљан, дужности члана
-- Душанка
члана

Бучко,

дужности

-- Бошко Мијатовић, дужности
члана
Комисије за доделу средстава
намењених стварању и побољшању
услова становања породица избеглица
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на територији општине Бачка Паланка,
кроз набавку грађевинског материјала.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-18
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

138

глица на територији општине Бачка
Паланка кроз куповину сеоске куће са
окућницом и доделу једнократне помоћи
у грађевинском и другом материјалу и/
или опреми бр.I-020-4/2017-20 oд 28.
априла 2017. године („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр.14/2017).
II
Разрешавају се:
-- Вера Жарковић,
председника

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
ообразовању Комисије за доделу
средстава, намењених стварању
и побољшању услова становања
породица избеглицана територији
општине Бачка Паланка кроз
куповину сеоске куће са окућницом
и доделу једнократне помоћи у
грађевинском и другом материјалу
и/или опреми
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за доделу средстава, намењених стварању и побољшању услова становања породица избе-

дужности

-- Милкица Петржљан, дужности заменика председника
-- Здравка Мерњик, дужности
члана
-- Марија Пуђа, дужности члана
-- Јасна
члана

На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године , донео је следеће

12. јун 2019. године

Поповић,

дужности

-- Марија Кутањац, дужности
члана
-- Ивана Ћурко, дужности члана
-- Петар Божовић,
заменика члана

дужности

Комисије за доделу средстава,
намењених стварању и побољшању
услова становања породица избеглица на
територији општине Бачка Паланка кроз
куповину сеоске куће са окућницом и
доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-19
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

12. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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III

На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године , донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о
образовању Комисије за заштиту
природних ресурса, заштиту
животне средине, одрживог развоја
и комуналних делатности (18/2016,
31/2016)
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за заштиту природних ресурса, заштиту животне средине,
одрживог развоја и комуналних делатности (18/2016, 31/2016) бр. I-020-4/2016-17
oд 20. јула 2016. године („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр.18/2016).
II
Разрешавају се:
-- Сунчица Вјештица, дужности
председника
-- Младен Лучић, дужности
заменика председника
-- Војислав
члана
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Зубац,

дужности

-- Јелена Којић, дужности члана
-- Стеван Пилиповић, дужности
члана
Комисије за заштиту природних
ресурса, заштиту животне средине, одрживог развоја и комуналних делатности
(18/2016, 31/2016).

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-20
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
ообразовању Комисије за избор
корисника донаторског пројекта
новчане помоћи за најугроженије
породице избеглица интерно
расељених лица смештених
на територији општине Бачка
Паланка
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за избор корисника
донаторског пројекта новчане помоћи
за најугроженије породице избеглица
интерно расељених лица смештених
на територији општине Бачка Паланка
бр.I-020-4/2017-41 oд 14. новембра 2017.
године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.32/2017).
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II
Разрешавају се:
-- Здравка Мерњик, дужности
председника
-- Никола Лалић, дужности заменика председника
-- Тања Торовић, дужности члана
-- Јасмина Поповић, дужности
члана
-- Јелена Малиновић, дужности
члана
Комисије за избор корисника
донаторског пројекта новчане помоћи
за најугроженије породице избеглица
интерно расељених лица смештених на
територији општине Бачка Паланка.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-21
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

12. јун 2019. године

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за избор
коорисника једнократне помоћи
и помоћи за набавку огрева
социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених
лица на територији општине Бачка
Паланка
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за избор коорисника једнократне помоћи и помоћи за
набавку огрева социјално угроженим
породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Бачка
Паланка (26/2016) бр.I-020-4/2016-19
oд 26. септембра 2016. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр.26/2016).
II
Разрешавају се:
-- Јелена Малиновић, дужности
председника
-- Здравка Мерњик, дужности
заменика председника
-- Никола
члана

Лалић,

дужности

-- Тања Торовић, дужности члана
-- Јасмина Поповић, дужности
члана
Комисије за избор коорисника једнократне помоћи и помоћи за набавку
огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица
на територији општине Бачка Паланка
(26/2016).
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

12. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

-- Тимослава Влаовић, дужности
члана

Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-22
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године , донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о престанку рада Радне групе за
скидање усева са пољопривредног
земљишта у државној својини које
се налази на територији општине
Бачка Паланка
I
Радна група за скидање усева са
пољопривредног земљишта у државној
својини које се налази на територији
општине Бачка Паланка образована
Решењем бр.I-020-4/2016-20 oд 28. септембра 2016. године („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр.28/2016)
престаје са радом.
II
Разрешавају се:
-- Мирослав Ивић,
председника
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дужности

-- Александар Борковић, дужности члана

-- Лазар
члана

Плавшић,

дужности

-- Тодор
члана

Мишков,

дужности

Радне групе за скидање усева са
пољопривредног земљишта у државној
својини које се налази на територији
општине Бачка Паланка.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-23
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
ообразовању Комисије за израду
Локалног акционог плана за младе
у Општини Бачка Паланка за
период 2016-2019. године
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I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за израду Локалног акционог плана за младе у Општини Бачка Паланка за период 2016-2019.
године бр.I-020-4/2017-33 oд 05. септембра 2017. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр.37/2017).
II
Разрешавају се:
-- Урош Живић, дужности председника
-- Младен Лучић, дужности
заменика председника
-- Рената Ђурић, дужности члана
-- Јелена Галић, дужности члана
-- Раде Вујичић, дужности члана
Комисије за израду Локалног
акционог плана за младе у Општини
Бачка Паланка за период 2016-2019.
године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-24
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

144
На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка

12. јун 2019. године

(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
ообразовању Комисије за правдање
средстава по јавном конкурсу
за суфинансирање производње
медијских садржаја из области
јавног информисања у 2017.
години
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за правдање средстава по јавном конкурсу за суфинансирање производње медијских садржаја
из области јавног информисања у 2017.
години бр.I-020-4/2018-7 oд 09. фебруара
2018. године („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, бр.4/2018).
II
Разрешавају се:
-- Марија Кутањац, дужности
председника
-- Надежда
члана

Ганић,

дужности

-- Младен
члана

Лучић,

дужности

Комисије за правдање средстава
по јавном конкурсу за суфинансирање
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка

12. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-25
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
ообразовању и именовању чланова
Комисије за примопредају возила
марке DACIA на привремено
коришћење МУП, Сектору за
ванредне ситуације, Управи за
ванредне ситуације Нови СадВатрогасно спасилачкој јединици
Нови Сад- Подручној ватрогасно
спасилачкој јединици Бачка
Паланка
I
Ставља се ван снаге Решење
о образовању и именовању чланова
Комисије за примопредају возила марке
DACIA на привремено коришћење МУП,
Сектору за ванредне ситуације, Управи
за ванредне ситуације Нови Сад- Ватрогасно спасилачкој јединици Нови СадПодручној ватрогасно спасилачкој јединици Бачка Паланка бр.I-020-4/2018-19
oд 12. јуна 2018. године („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр.14/2018).
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II
Разрешавају се:
-- Душан Танкосић, дужности
председника
-- Мирослав Остојић, дужности
члана
-- Милан Ајдер, дужности члана
Комисије за примопредају возила
марке DACIA на привремено коришћење
МУП, Сектору за ванредне ситуације,
Управи за ванредне ситуације Нови СадВатрогасно спасилачкој јединици Нови
Сад- Подручној ватрогасно спасилачкој
јединици Бачка Паланка
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-26
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

146
На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
ообразовању Комисије за расподелу
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

хуманитарних пакета хране за
најугроженије породице узбегличке
и интерно расељене популације
смештене на територији општине
Бачка Паланка

Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-27
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за расподелу хуманитарних пакета хране за најугроженије
породице узбегличке и интерно расељене
популације смештене на територији
општине Бачка Паланка бр.I-020-4/201744 oд 04. децембра 2017. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр.37/2017).
II
Разрешавају се:
-- Тања Торовић, дужности председника
-- Здравка Мерњик, дужности
заменика председника
-- Никола
члана

Лалић,

дужности

-- Јасмина Поповић, дужности
члана
-- Јелена Малиновић, дужности
члана
Комисије за расподелу хуманитарних пакета хране за најугроженије породице узбегличке и интерно расељене
популације смештене на територији
општине Бачка Паланка .
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

12. јун 2019. године

147
На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за
хуманитарну помоћ у виду пакета
зимнице и сухомеснатих производа
најугроженијим породицама
избеглих и расељених лица на
територији општине
Бачка Паланка
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за хуманитарну
помоћ у виду пакета зимнице и сухомеснатих производа најугроженијим
породицама избеглих и расељених лица
на територији општине Бачка Паланка
бр.I-020-4/2017-39 oд 06. октобра 2017.
године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.31/2017).
II
Разрешавају се:
-- Младен Лучић,
председника

дужности

12. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

-- Јасмина Поповић, дужности
заменика председника
-- Никола
члана

Лалић,

дужности

-- Тања Торовић, дужности члана
-- Здравка Мерњик, дужности
члана
Комисије за хуманитарну помоћ
у виду пакета зимнице и сухомеснатих
производа најугроженијим породицама
избеглих и расељених лица на територији општине Бачка Паланка.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-33
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за
спровођење поступка доделе
грађевинског материјала за
решавање стамбених потреба Рома
са пребивалиштем на територији
Општине Бачка Паланка
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I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за спровођење
поступка доделе грађевинског материјала за решавање стамбених потреба
Рома са пребивалиштем на територији
Општине Бачка Паланка бр.I-020-4/201743 oд 19. децембра 2017. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
бр.37/2017).
II
Разрешавају се:
-- Младен Лучић,
председника

дужности

-- Јелена Галић, дужности заменика председника
-- Милкица Петржљан, дужности члана
-- Никола
члана

Лалић,

дужности

-- Здравка Мерњик, дужности
члана
Комисије за спровођење поступка
доделе грађевинског материјала за решавање стамбених потреба Рома са пребивалиштем на територији Општине Бачка
Паланка.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-29
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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149
На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
ообразовању Комисије за
спровођење поступка отуђења
моторних возила у јавној својини
Општине Бачка Паланка
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за спровођење
поступка отуђења моторних возила у
јавној својини Општине Бачка Паланка
бр.I-020-4/2018-37 oд 09. октобра 2018.
године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.28/2018).
II
Разрешавају се:
-- Душан Танкосић, дужности
председника
-- Младен
члана

Лучић,

дужности

-- Милош
члана

Ђилас,

дужности

12. јун 2019. године

Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-30
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

150
На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године , донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за
уништавање тајних података
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за уништавање
тајних података бр. I-020-4/2014-30 oд
16. априла 2014. године („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр.8/2014).
II
Разрешавају се:
-- Лука Станић, дужности председника

Комисије за спровођење поступка
отуђења моторних возила у јавној
својини Општине Бачка Паланка.

-- Рајка Појужина, дужности
заменика председника

III

-- Јелена Малинови, дужности
члана

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

-- Душан Танкосић, дужности
члана
-- Марија Пуђа, дужности члана

12. јун 2019. године

-- Никола
члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Кецман,

дужности

године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.1/2017).

-- Јован Срдић, дужности члана
Комисије за уништавање тајних
података.
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II
Разрешавају се:

III

-- Зоран Баћина, дужности председника

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

-- Биљана Гајтовић, дужности
члана

Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-31
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

-- Жељка Драгичевић, дужности
члана
-- Марко
члана

Чорлија,

дужности

-- Владимир Жилаји, дужности
члана
Комисије за утврђивање вредности изведених радова на рехабилитацији
система даљинског грејања.

151

III

На основу члана 60. став 1. тачка
23.Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за
утврђивање вредности изведених
радова на рехабилитацији система
даљинског грејања
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за утврђивање
вредности изведених радова на рехабилитацији система даљинског грејања
бр. I-020-4/2017-5 oд 24. јануара 2017.

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-32
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

152
На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће
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РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за
хуманитарну помоћ у виду пакета
зимнице и сухомеснатих производа
најугроженијим породицама
избеглих и расељених лица на
територији општине
Бачка Паланка

Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за хуманитарну
помоћ у виду пакета зимнице и сухомеснатих производа најугроженијим
породицама избеглих и расељених лица
на територији општине Бачка Паланка
бр. I-020-4/2017-39 oд 06. октобра 2017.
године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.31/2017).
II
Разрешавају се:
дужности

-- Јасмина Поповић, дужности
заменика председника
-- Никола
члана

Лалић,

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-33
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

153

I

-- Младен Лучић,
председника

12. јун 2019. године

дужности

-- Тања Торовић, дужности члана
-- Здравка Мерњик, дужности
члана
Комисије за хуманитарну помоћ
у виду пакета зимнице и сухомеснатих
производа најугроженијим породицама
избеглих и расељених лица на територији општине Бачка Паланка.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

На основу члана 60. став 1. тачка
23.Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за
примопредају радова по „Пројекту
систем видео надзора у Бачкој
Паланци на локацијама: Т1-угао
улица Краља Петра I и Академика
Милана Курепе, раскрсница код
Православне цркве и улица код
Трга Патријарха Павла“ као и
„Пројекта успостављање хотспот
локације на територији Општине
Бачка Паланка, систем видео
надзора ПУ „Бамби“ и видео
надзора ОШ „Браће Новаков“
Деспотово
I
Ставља се ван снаге Решење о
образовању Комисије за примопредају
радова по „Пројекту систем видео надзора у Бачкој Паланци на локацијама:
Т1-угао улица Краља Петра I и Академика Милана Курепе, раскрсница код

12. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Православне цркве и улица код Трга
Патријарха Павла“ као и „Пројекта успостављање хотспот локације на територији Општине Бачка Паланка, систем
видео надзора ПУ „Бамби“ и видео
надзора ОШ „Браће Новаков“ Деспотово бр. I-020-4/2017-22 oд 23. јуна 2017.
године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр.19/2017).
II
Разрешавају се:
-- Никола Кецман,
председника

дужности

-- Борис Милић, дужности члана
-- Петар Јовановић, дужности
члана
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154
На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о престанку рада Пројектног
тима за координацију активности
при изради предлога пројеката и
праћење реализације санације и
адаптације Римокатоличке цркве
„Безгрешно зачеће БДМ“ у
Бачкој Паланци

Комисије за примопредају радова
по „Пројекту систем видео надзора у
Бачкој Паланци на локацијама: Т1-угао
улица Краља Петра I и Академика
Милана Курепе, раскрсница код Православне цркве и улица код Трга Патријарха
Павла“ као и „Пројекта успостављање
хотспот локације на територији Општине Бачка Паланка, систем видео надзора ПУ „Бамби“ и видео надзора ОШ
„Браће Новаков“ Деспотово.

Пројектни тим за координацију
активности при изради предлога пројеката и праћење реализације санације и
адаптације Римокатоличке цркве „Безгрешно зачеће БДМ“ у Бачкој Паланци
образован Решењем бр. I-020-4/2017-14
oд 13. марта 2017. године („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, бр.5/2017)
престаје са радом.

III

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-34
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

I

Разрешавају се:
-- Јелена Галић, дужности председника
-- Маја Пилиповић, дужности
члана
-- Јелена Малиновић, дужности
члана
-- Драгана Врањеш, дужности
члана
-- Франтишек
Гашпаровски,
дужности члана
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Пројектног тима за координацију
активности при изради предлога пројеката и праћење реализације санације и
адаптације Римокатоличке цркве „Безгрешно зачеће БДМ“ у Бачкој Паланци.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-35
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019), председник Општине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године , донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о престанку рада Радне групе за
израду предлога „Акционог плана
за укључивање грађана у процес
доношења одлука о трошењу
средстава прикупљених по основу
пореза на имовину у Општини
Бачка Паланка“
I
Раднa групе за израду предлога
„Акционог плана за укључивање грађана
у процес доношења одлука о трошењу
средстава прикупљених по основу пореза

12. јун 2019. године

на имовину у Општини Бачка Паланка“
образована Решењем бр. I-020-4/2018-18
oд 29. маја 2018. године („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр.14/2018)
престаје са радом.
II
Разрешавају се:
-- Бранимир Кузманчев, дужности председника
-- Станислава Малић-Гостовић,
дужности заменика председника
-- Жељко Тепић, дужности члана
-- Младен
члана

Лучић,

дужности

-- Јелена Галић, дужности члана
Раднa групе за израду предлога
„Акционог плана за укључивање грађана
у процес доношења одлука о трошењу
средстава прикупљених по основу пореза
на имовину у Општини Бачка Паланка“.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-37
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка
23. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 9/2019), председник Опш-

12. јун 2019. године
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тине Бачка Паланка, дана 28. маја 2019.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о престанку рада Пројектног
тима за реализацију пројекта „
Комплекс отворених базена- фаза
I“

Пројектни тим за реализацију пројекта „ Комплекс отворених
базена- фаза I“ образована Решењем
бр. I-020-4/2017-12 oд 02. марта 2017.
године („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 4/2017) престаје са радом.
II
Разрешавају се:
-- Лука Станић, дужности председника
-- Милкица Петржљан, дужности члана
-- Маја Пилиповић, дужности
члана
-- Јелена Пермосер, дужности
члана
Божовић,

дужности

-- Владимир Драгичевић, дужности члана
-- Надежда
члана

Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-36
Дана: 28. маја 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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I

-- Дарко
члана
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Ганић,

дужност

Пројектног тима за реализацију
пројекта „Комплекс отворених базенафаза I“.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

На основу члана 60. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019) и
члана 3. став 3. Одлуке о скидању усева
са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка„ бр.
26/2016), Председник општине Бачка
Паланка, дана 03.06.2019. године, донео
је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за
скидање усева са пољопривредног
земљишта у државној својини које
се налази на територији Општине
Бачка Паланка
I
Образује се Радна група за скидање усева са пољопривредног земљишта
у државној својини које се налази на
територији Општине Бачка Паланка (у
даљем тексту: Радна група).
II
У радну групу се именују:
-- Мирослав Ивић, председник
-- Зоран Баћина, члан
-- Тимослава Влаовић, члан
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-- Лазар Плавшић, члан
-- Тодор Мишков, члан
Мандат председника Комисије и
чланова Комисије траје четири године.
III
Задаци Радне групе су:
-- да утврди предлог Решења о
скидању усева за појединачне
катастарске парцеле, односно
за појединачна лица која су
без правног основа користила
пољопривредно земљиште у
државној својини,
-- да издаје налоге за рад:
•

овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за рад
за вршење

•

премера, израду скице премера површине са које ће се
скидати усеви за присуство
приликом скидања усева,
када лицу које скида усев
означава границе парцеле са
којих се скида усев,

•

ангажованом лицу за скидање усева за извршење
посла скидања усева,

•

ангажованом лицу за транспорт пожњевених - убраних
усева за извршење послова
транспорта усева до лица
ангажованог за складиштење усева,

•

ангажованом лицу за складоштење усева - за извршење складиштења.

-- да обавести Министарство
унутрашњих послова - Полицијску управу Бачка Паланка
и Републичку пољопривредну
инспекцију о времену и месту
скидања усева,

12. јун 2019. године

-- да утврди рок за доставу
доказа о власништву усева и
измирењу обавеза плћања накнаде за бесправно коришћење
пољопривредног земљишта у
државној својини,
-- да посебним Решењем наложи
продају усева по тржишној цени и одреди да купац
утврђени износ финансијских
средстава уплати на посебан
подрачун буџета Општине
Бачка Паланка,
-- да у случају не успеле продаје
у датом року, за продају ангажије овлашћеног агента за
промет пољопривредних производа на заједничкој берзи у
Новом Саду,
-- да након прилива средстава од
продаје скинутог усева, писаним путем, одреди да Одељење
за финансије плати трошкове
ангажовања лица на пословима скидања, транспорта и
складиштења усева, геометриским пословима, као и
плаћања трошкова ПДВ-а, а да
преостала средства распореди
у складу са чланом 71. став
2. Закона о пољопривредном
земљишту, односно уплати на
рачун јавних прихода Буџета
Општине Бачка Паланка.
IV
Aдминистративно
-техничке
послове за потребе рада Радне групе
обављаће Одељење за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Паланка“.

12. јун 2019. године
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-38
Дана:03.06.2019.године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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нику Општине Бачка Паланка на разматрање и доношење коначне одлуке.
III
Комисија има председника, заменика председника и 5 чланова представнике Општине Бачка Паланка и
Савета за запошљавање Општине Бачка
Паланка.
IV

На основу члана 60. став 1. тачка
7. и тачка 20. Статута Општине Бачка
Паланка (“Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 9/2019) и поглавља
VI Акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за 2019. годину
(“Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 11/2019), председник
Општине Бачка Паланка дана 10. јуна
2019. године доноси

У Комисију се именују:

Решење
о образовању Комисије за
реализацију мера активне
политике запошљавања из
Акционог плана запошљавања
Општине Бачка Паланка и
именовању председника, заменика
председника и чланова

-- Ђорђе Вучинић – за члана
Комисије, заменик председника Савета за запошљавање
Општине Бачка Паланка,

I
Образује се Комисија за реализацију мера запошљавања из Акционог
плана запошљавања Општине Бачка
Паланка (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да размотри
и оцени пријаве послодаваца – извођача
јавних радова пристигле по објављеном
јавном конкурсу и утврди ранг листу и
предлог одлуке и исте достави председ-

-- Зоран Баћина – за председника Комисије, руководилац
Одељења за привреду Општинске управе Општине Бачка
Паланка,
-- Вера Жарковић – за заменика
председника Комисије, председник Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка,

-- Јелена Галић – за члана Комисије, Шеф КЛЕР-а Општинске управе Општине Бачка
Паланка,
-- Јелена Малиновић - за члана
Комисије, Шеф Службе за
управљање људским ресурсима Општинске управе Општине Бачка Паланка,
-- Марија Пуђа – за члана Комисије, службеник за управљање
људским ресурсима Општинске управе Општине Бачка
Паланка,
-- Војислав Зубац – за члана
Комисије,
службеник
за
послове
спорта,
културе,
социјалне,
здравствене
и
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заштите животне средине у
Одељењу за друштвене делатности Општинске управе
Општине Бачка Паланка.

12. јун 2019. године

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
Привредног савета Општине
Бачка Паланка

V

I

Стручне и административнотехничке послове за потребе Комисије
обављаће Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка.

Образује се Привредни савет
Општине Бачка Паланка, као саветодавни орган председника општине, у
следећем саставу:

VI

1. Бранислав Шушница, председник општине;

Мандат Комисије траје до завршетка посла за који је образована.

2. Александар Борковић, заменик
председника општине;

VII

3. Надежда Ганић, члан Општинског већа;

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

4. Рајка Појужина, начелник
Општинске управе;

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2019-39
10. јуна 2019.године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 20. и члана 44.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 12/07), члана 60.
став 1. тачка 7. и тачка 20. и члана 138.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), председник Општине
Бачка Паланка, дана 11. јуна 2019. године, доноси

5. Зоран Баћина, руководилац
Одељења за привреду;
6. Милкица Петржљан, руководилац Одељења за урбанизам
и грађевинарство;
7. Милутин Марчета, председник Општег удружење предузетника Бачка Паланка;
8. Миленко Дамјанић, „Дунавпревоз“ доо Бачка Паланка директор и председник Уније
послодаваца Бачке Паланка;
9. Нада Санчанин, „Себастијан
лимарија Јединство“ доо Бачка
Паланка - директор и потпредседник Уније послодаваца
Бачке Паланке;
10. Борислав Илић, „Браћа Илић“
доо Бачка Паланка, директор;
11. Борислав Аралица, „Sladara
Maltinex” доо Бачка Паланка,
директор;

12. јун 2019. године
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12. Миладин Будиша, „Avia Radun
pumpe“ доо Бачка Паланка,
директор;
13. Милорад Остојић, „Banija-Pal“
доо Пивнице, директор;
14. Радослав
Берков,
„Grupa
Univerexport Bačka AD“ Бачка
Паланка, директор;
15. Далиборка
Војиновић,
„Greentech“ доо, Младеново,
директор производње.

-
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ликом одлучивања у вези са
економским развојем и свим
економским развојним програмима;
давање предлога и мишљења
за унапређење рада Општинске управе, јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач Скупштина
општине Бачка Паланка ради
побољшања услова за привређивање у општини.

II

III

Основни задатак Привредног савета је давање савета, подношење предлога одлука и иницијатива у вези развоја
привреде, као и разматрање стратешких
докумената и планова одрживог развоја,
а нарочито:
- давање иницијатива, препорука и мишљења од важности за
унапређење пословне климе у
локалној заједници;
- разматрање питања из области
привреде од значаја за општину Бачка Паланка и давање
предлога за предузимање одговарајућих мера;
- учешће у раду тела које припрема израду, измену и допуну стратешких и акционих
планова у домену економског
развоја;
- давање мишљења на годишње
планове
имплементације
пројеката економског развоја;
- пружање подршке предлозима
и иницијативама Канцеларије
за локални економски развој у
обављању послова из његове
надлежности;
- давање предлога председнику
општине у припреми буџета
општине Бачка Паланка;
- пружање саветодавне подршке председнику општине при-

Привредни савет све предлоге,
иницијативе и мишљења упућује председнику општине коме је и одговоран за
свој рад.
IV
Председник Привредног савета
бира се на првој седници Привредног
савета и то из реда привредника.
V
Чланови Привредног савета именују се на период трајања мандата председника општине.
VI
Стручне, административне и
техничке послове за Привредни савет
обављаће секретар Привредног савета,
шеф Канцеларије за локално економски
развој Одељења за привреду.
VII
На захтев Привредног савета у
обавези су да се одазову: представници
јавних и јавно-комуналних предузећа,
организација и установа чији је оснивач Општина Бачка Паланка, да дају
потребне стручне информације, анализе
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и предлоге у складу са својим надлежностима.
VIII
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
Решење доставити: лицима из
члана I овог решења, јавним, јавно –
комуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач
Општина Бачка Паланка.
Општина Бачка Паланка
БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-119-21/2019
Дана:11. јун 2019. године
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

160
На основу члана 27. став 10. и
члана 33. став 2. Закона о јавној својини
( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и
108/2016), члана 17. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини
Општие Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 10/2014 и
21/2014), члана 60. став 1. тачка 7. и члана
138. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланке“, бр. 9/2019), председник
Општине Бачка Паланка, дана 12. јуна
2019. године, донео је

12. јун 2019. године

РЕШЕЊЕ
о покретању поступка отуђења
покретних ствари – возила у јавној
својини Општине Бачка Паланка
непосредном погодбом
I
Покреће се поступак отуђења
покретне ствари – возила у јавној својини
Општине Бачка Паланка непосредном
погодбом и то:
1. путничког возила AUDI, модел
A6 2.4 регистарских ознака
ВР024-EV.
II
Поступак
отуђења
покретне
ствари - возила у јавној својини Општине
Бачка Паланка из члана 1. овог Решења
спровешће Комисија за спровођење
поступка отуђења моторних возила у
јавној својини Општине Бачка Паланка.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-404-20/2019
Дана: 12. јуна 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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