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Члан 2.

На основу члана 35. став 7. 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, 31/2019 и 37/2019–др. закон),
члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
("Службени гласник Републике Србије",
бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и
47/2018) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка",
број 9/2019), Скупштина општине Бачка
Паланка, по прибављеном мишљењу
Комисије за планове, на 35. седници, одржаној 18. јула 2019. године, доноси:

ОДЛУКУ
о доношењу измена Плана
генералне регулације насеља
Младеново
Члан 1.
Овом одлуком се мења и допуњује
Одлука о доношењу Плана генералне
регулације насеља Младеново (''Службени лист општине Бачка Паланка'', број
6/2011 и 8/2013) (у даљем тексту: План).

У поднаслову УВОД додају се
пасуси 5 и 6 који гласе:
"Изменама Плана генералне регулације насеља Младеново (у даљем
тексту измена Плана) се приступило на
основу Одлуке о изради измена Плана
генералне регулације насеља Младеново (''Службени лист општине Бачка
Паланка'', бр. 16/2018). У поступку доношења предметне одлуке, прибављено је
мишљење Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине
Бачка Паланка и донето је Решење да
није потребно приступити изради Стратешке процене утицаја на животну средину за измену Плана. Основни повод
за израду Измена Плана генералне регулације насеља Младеново је проширење
грађевинског подручја насеља за потребе ширења насељског гробља чији су
капацитети скроз попуњени.
Правни основ за израду измене
Плана је:
-- Закон о планирању и изградњи
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС
, 132/2014, 145/2014 и 83/2018);
-- Правилник о садржини, начину
и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког
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планирања("Сл. гласник РС",
бр. 64/2015);

цела 1478, локалног пута, парцела 4545,
канала, парцела 1483 и парцеле 2630.

-- Одлука о изради Измена и
допуна Плана генералне регулације насеља Младеново
(''Службени лист општине
Бачка Паланка'', број 16/2018);

Од четворомеђе граница наставља
у правцу североистока и прати северну
међу канала, парцела 1483 до тачке 3, која
се налази на тромеђи канала, пољског
пута, 2693 и парцеле 2632.

Плански основ за израду Измена
планаје Просторни план општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", бр. 20/2012) којим је
простор обухваћен."

Од тачке 4 граница мења правац ка
југоистоку и прати источну међу канала,
парцела 1478, источну међу Крајишке
улице, парцела 173, Улице Крајњи шор,
парцела 1476, Улице Здравка Челара, парцела 211 и источну међу канала, парцела
1475 до тачке 5, која се налази на тромеђи
канала, гробља, парцела 675 и парцеле
2802.

Члан 3.
Поднаслов
I-1.
ГРАНИЦА
ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА мења се и гласи:
Граница обухвата Плана је дефинисана чланом 2. Одлуке о изради Плана
генералне регулације насеља Младеново (’’Службени лист општине Бачка
Паланка’’, бр. 7/2009).
Граница грађевинског подручја
насеља Младеново је идентична са границом подручја обухваћеног Планом.
Обухват Плана - граница грађевинског подручја насеља Младеново је
дефинисан на следећи начин:
Почетна тачка описа границе
обухвата Плана је тачка 1, која се налази
на тромеђи пољског пута, парцела 2602,
Улице Симе Шолаје, парцела 1483 и парцеле 2595/3.
Од тромеђе граница наставља у
правцу североистока, пресеца улицу и
прати северну међу канала, парцела 1487
до тачке 2, која се налази на четворомеђи
улице, парцела 1481, локалног пута, парцела 4545, канала, парцела 1483 и парцеле 2603.
Од тачке 2 граница у правцу североистоку пресеца улицу до тачке 3, која
се налази на четворомеђи улице, пар-

Од тромеђе граница у правцу
југоистока обухвата гробље, парцеле
675, 676 и парцелу 2794, пратећи западну
и северну границу парцеле 2794 долази
до тачке 6, која се налази на тромеђи парцела 2794, 2793 и 4551.
Од тачке 6, граница се пружа на
југоисток дуж источне границе парцеле
2794, пресеца парцелу пута 4552 и долази
до тачке 7.
Од тачке 7, граница иде ка југозападу дуж јужне границе парцеле 4552 до
тачке 8, која се налази на четворомеђипарцела 1474, пољског пута, парцела 4552
и парцела 674 и 2803.
Од тачке 8 граница наставља
у правцу југоистока и прати источну
међу канала, парцела 1474, источну међу
Улице Д. Ћубића, парцела 705 и долази
до тачке 9, која се налази на томеђи
улице, пољског пута, парцела 4553 и парцеле 3135.
Од тачке 9 граница у правцу
истока прати јужну међу пољског пута
до тромеђе пута и парцела 3133 и 3134/1
где мења правац ја југу, прати источну
међу парцеле 3134/1 долази до тачке 10,
која се налази на тромеђи пољског пута,
парцела 4554 и парцела 3133 и 3134/3.
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Од тачке 10 граница наставља у
правцу истока и дужином од cca 265m
прати северну међу пољског пута, парцела 4554 где мења правац ка југоистоку
и пратећи источну међу парцеле 3145
долази до тачке 11, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 3165 и парцела 3145 и 3146.

цела 1483, Улице маршала Тита, парцела
1469 и парцела 3259/2 и 3260.

Од тромеђе граница у правцу
истока, дужином од cca 265m, прати
северну међу пута а затим мења правац
ка југоистоку и пресеца пољски пут и
даље пратећи источну међу парцеле 3187
долази до тачке 12, која се налази на
тромеђи локалног пута Бачка Паланка –
Младеново, парцела 4559 и парцела 3186
и 3187.

Од тачке 18 граница у правцу
запада пресеца улицу до тачке 19, која
се налази на четворомеђи Улице Симе
Шолаје, парцела 1469, локалног пута,
парцела 4566, насипа, парцела 4450 и
парцеле 1415.

Од тачке 12 граница у правцу
југозапада пресеца локални пут до тачке
13, која се налази на четворомеђи локалног пута Бачка Паланка – Младеново,
парцеле 1223 и 4559 и парцела 1224/1 и
3190/4.
Од тромеђе граница наставља у
истом правцу и прати западну међу парцеле 3190/4 до тачке 14, која се налази на
тромеђи пољског пута, парцела 3194 и
парцела 1224/1 и 3190/4.
Од тачке 14 граница наставља у
правцу северозапада и пратећи северну
међу пољског пута, парцела 3194 долази
до тачке 15, која се налази на тромеђи
пољског пута, пута, парцела 1472 и парцеле 1228/2.
Од тромеђе граница мења правац
ка југу и прати источну међу путева,
парцеле 1472 и 4565 до тачке 16, која се
налази на тромеђи пољских путева, парцеле 4154 и 4565 и парцеле 4142.
Од тачке 16 граница у правцу
запада пресеца пољски пут, парцела 4565
и пратећи јужну међу парцела 3216, 3239
и 3260 долази до тачке 17, која се налази
на четворомеђи Улице Симе Шолаје, пар-

Од четворомеђе граница у правцу
југа прати источну међу Улице Симе
Шолаје, парцела 1469 и долази до тачке
18, која се налази на тромеђи улице,
локалног пута, парцела 4566 и парцеле
3257.

Од четворомеђе граница наставља
у истом правцу и пратећи северну међу
насипа долази до тачке 20, која се налази
на тромеђи насипа, пута, парцела 1484 и
парцеле 4452.
Од тачке 20 граница мења правац
ка северу и пратећи западну међу пута,
парцела 1484 и јужну међу пута, парцела
914 долази до тачке 21, која се налази на
тромеђи путева, парцеле 914 и 1485 и
парцеле 3362.
Од тромеђе граница наставља у
правцу севера и пратећи западну међу
пута, парцела 1485 долази до тачке 22,
која се налази на четворомеђи пута,
улице, парцела 422 и парцела 3404 и 3405.
Од тачке 22 граница у правцу
севера прати западну међу улице, парцела 422, пута, парцела 1486 и долази
до тачке 23, која се налази на тромеђи
путева, парцеле 1486 и 2525 и парцеле
2397.
Од тромеђе граница мења правац
ка североистоку, пресеца пут и пратећи
северну међу парцеле 1 долази до Улице
Симе Шолаје, парцела 1483 а затим
њеном западном међом у правцу севера
долази до тачке 1, која је уједно и почетна
тачка описа границе грађевинског реона
насеља Младеново.
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Укупна површина обухвата Плана, односно грађевинског подручја насеља Младеново износи 225,5 ha."
Члан 4.
У поднаслову I-2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ, пасуси
1, 2 и 3 мењају се и гласе:
"У граници обухвата Плана је само грађевинско земљиште-грађевинско подручје
насеља Младеново, са проширењем насељског гробља и саобраћајнице на источном делу
обухвата. У грађевинском подручју насеља извршена је подела на површине за јавне
намене и остале површине.
Табела бр. 1. – Подела простора на посебне целине и зоне са билансом површина:
Р.
Подела простора у грађевинском подручју насеља Младеново
бр.
1. Површине јавне намене
Централни садржаји (комплекс месне заједнице, месне
канцеларије, библиотеке и ватрогасне гараже; комплекс поште;
комплекс дома културе)
Комплекс дечије установе
Комплекс школе
Комплекс здравствене станице
Спортско-рекреативни комплекс (фудбалски терен; отворени
спортско-рекреативни терени)
Парк/сквер
Комплекс пијаце
Комплекс гробља
Ретензије
Комплекс водозахвата
Комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода
Комплекс МРС
Улични коридор
2. Остале намене
Зона становања
Радна зона
Комплекс верског објекта
∑

Површина грађевинског подручја насеља Младеново

ha
69

површина
a
m2
27
16

-

57
12
66
19

77
00
60
75

04

54

74

06
01
03
51
156
132
22
-

53
25
95
12
23
01
03
01
28
53
93
80

66
00
77
49
00
06
76
56
07
94
61
52

225

55

23

%
30,72

69,28

100,00

Напомена: Исказане површине су дате графичким очитавањем и не дају се као
ограничавајући фактор.
За задовољавање заједничких потреба становништва Младенова дефинисане су
површине за јавне намене, за уређење иизградњу јавних објеката или јавних површина за
које се утврђује општи интерес. У грађевинском подручју насеља Младеново са 30,72%
су заступљене површине јавне намене.
Површине за остале намене у грађевинском подручју насеља се могу поделити
условно на три главне-специфичне целине: зона становања, радна зона и комплекси
верског објекта. У оквиру прве зоне извршена је даља подела у складу са локацијским
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условима и потребама тј., дата је њихова
претежна намена. У складу са дефинисаном претежном наменом дају се услови
за изградњу објеката са тим да ће се, у
оквиру сваке зоне, наводити за коју врсту
објеката се услови за изградњу не могу
издавати. Остале површине су у насељу
заступљене око 156,3hа односно, заузимају површину насеља од 69,28%."
Члан 5.
У поднаслову I-3. ПРЕТЕЖНА
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА,
I-3.1. Површине јавне намене,
пасус 9 мења се и гласи:
"КОМПЛЕКС ГРОБЉА
-- катастарска парцела број: 675 и
676 и део парцеле 2794;"
Члан 6.
У поднаслову I-3. ПРЕТЕЖНА
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА,
гласи:

I-3.1.7.Комплекс гробља мења се и

"У Младенову, као постојећи
садржаји, источно од насеља, у блоку
број 39. је насељско гробље у оквиру
кога постоји изграђена капела. Изменама
Плана је планирано његово проширење
ка истоку, према ванграђевинском подручју заузимањем парцеле 2794. Укупна
површина гробља наком проширења
износиће 6,9ha, са новим делом укупне
површине 3,3hа."
Члан 7.
У поднаслову I-4.РЕГУЛАЦИЈА
И НИВЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ,
I-4.1.План регулације, додаје се пасус 5
који гласи:
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"Положај преломних тачака у
блоку 39:
Бр. 9 – налази се на источној међној линији парцеле 2794, на удаљености
143,09m од југоисточне постојеће међне
тачке ПТ."
Члан 8.
У поднаслову II - 2. ПРАВИЛА
И УСЛОВИ ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
II -2.10.Комплекс гробља, мења се
пасус 5 и гласи:
"За овај комплекс, изградња и
уређење ће се вршити директно на
основу Плана, односно правила уређења
и правила грађења датим у текстуалном
делу."
Члан 9.
У поднаслову II - 2. ПРАВИЛА
И УСЛОВИ ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
II -2.10.Комплекс гробља, додају
се пасуси 5,6,7 и 8 који гласе:
"Услови за уређење и одржавање
простора
На простору намењеном проширењу гробља мора се водити рачуна да
се уређење нових земљишних парцела
врши плански, при чему је неопходно
обезбедити одговарајући простор за
сахрањивање у гробним пољима, гробним местима или породичним гробницама, зелене заштитне зоне као и места
за одмор са припадајућим мобилијаром (
клупе за одмор, чесме, корпе за отпатке).
У склопу површине јавне намене – комплекса гробља, треба се у свему придржавати Правилника о сахрањивању,
уређењу, одржавању гробаља Општине
Бачка Паланка. Између планираних
гробних поља потребно је обезбедити
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прилазне површине довољне ширине да
обезбеђују прилаз посетилаца гробним
местима. Приликом уређења простора
предвидети изградњуманипулативних
саобраћајница које ће функционално
повезивати гробна поља и заједно са зеленим заштитним зонама чинити складну
целину новоизграђене површине истог.
Све површине гробља морају бити
ограђене чврстом оградом у складу са
важећим прописима.
Услови за сахрањивање
У оквиру гробља може се вршити
сахрањивање у гробна места и породичне гробнице организоване у гробна
поља. Сахрањивање се мора обављати
на прописану дубину, а изградња гробних места у оквиру гробних поља мора
бити у складу са важећим принципима
израде катастра гробља. У циљу планске
изградње и уређења простора гробља
надземни део гробног места се мора
изградити у складу са условима које
издаје надлежна служба субјекта који
управља гробљем.
Услови за изградњу објеката и
уређење простора по питању управљања
комуналним отпадом
У оквиру простора гробља,
сакупљање и одношење отпада се мора
одвијати свеобухватно и на начин да
обезбеди потпуну заштиту животне
средине.Због специфичности намене
простора и посебне делатности која се
на овом простору одвија проблематику
управљања комуналним отпадом треба
и убудуће решавати постављањем великих контејнера за генерисани кабасти
отпад и корпи за отпатке за генерисани
ситни комунални отпад. У оквиру предвиђеног простора за сакупљање отпада
могу бити коришћене искључиво типске
посуде. Подлога на којој се налазе посуде
за одлагање комуналног отпада мора
бити изграђена од тврдог материјала и
глатке површине (асфалтирана, бето-

19. јул 2019. године

нирана или поплочана) и мора бити
изграђенауз прилазни пут и у његовомнивоу. Површина за смештај посуда мора
имати благи нагиб као и решен систем
одвођења атмосферских и оцедних вода.
Типске корпе за отпатке треба постављати на пројектована места за одмор,
као и по ободу церемонијалног трга јер
се ту и очекује настајање ситног комуналног отпада.
Услови за озелењавање простора
Минимална површина под зеленилом у комплексу гробља треба да буде
30%. Приликом озелењавања планираног гробља треба избегавати инвазивне
врсте (циганско перје, јасенолисни јавор,
кисело дрво, багремац, западни копривић, дафина, пенсилвански длакави
јасен, трновац, жива ограда, петолисни
бршљан, касна сремза, јапанска фалопа,
багрем и сибирски брест. У складу са
Конвенцијом о биолошкој разноврсности, дужни смо да спречавамо уношење и контролишемо или искорењујемо
оне стране врсте које угрожавају природне екосистеме и аутохтоне врсте.
Услови за формирање парцеле
Парцела гробља ће се формирати
у складу са графичким прилогом бр. 8а –
детаљ регулације, на начин да се приликом фазног проширења гробља, делови
парцеле 2749 на коју се врши проширење гробља ка истоку, обавезно споје
са постојећом парцелом гробља 676.
Минмална површина парцеле гробља
је одређена постојећом парцелом 676 а
облик парцеле је условљен фазном реализацијом проширења овог садржаја.
Фазе реализације
Реализација проширења комплекса гробља, откупа нових површина,
је предвиђена у две фазе, које су дефинисане графичким прилогом 8а. детаљ
регулације. Прва фаза предвиђа проширење гробља ка истоку, делу парцеле
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2794 у површини од око 0,6ha, док друга
фаза подразумева остали део ове парцеле."
Члан 10.
Саставни део ове Одлуке је Измена
Плана, израђена од стране ЈП "Стандард",
Бачка Паланка, Трг братства и јединства
36 (у даљем тексту: Обрађивач планског
документа), под бројем Е-22/18.
Члан 11.
По доношењу План се објављује
у "Службеном листу Општине Бачка
Паланка", а објављује се и у електронском облику, односно доступан је и путем
интернет странице органа надлежног за
доношење Плана.
План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 6 (шест)
примерака у аналогном и 7 (седам) примерака у дигиталном облику.
Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања потписује
Обрађивач планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено лице органа који
је донео План.
Потписане примерке Плана у
аналогном облику оверавају Обрађивач
планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана
и овлашћено лице органа који је донео
План.
1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 1 (један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који
је донео План.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 2 (два) примерка у дигиталном
облику чувају се у органу надлежном за
спровођење Плана.
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1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 1 (један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви МЗ Младеново.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 2 (два) примерка у дигиталном
облику чувају се у ЈП "Стандард", Бачка
Паланка.
1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном
регистру планских докумената.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-30/2019
Дана: 18. јула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
("Службени гласник Републике Србије",
број 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. закон,
83/2018 и 31/2019), члана 20. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 4. став 3. Закона
о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број
88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40.
тачке 6, 29. и 30. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 35.
седници, одржаној дана 18. јула 2019.
године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке
о јавном превозу путника у
друмском саобраћају на територији
општине Бачка Паланка
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу
путника у друмском саобраћају на територији oпштине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
15/2019), у члану 1. став 2. после речи:
"ванлинијски" додаје се зарез брише "и"
а после речи: "такси превоз" додаје се "и
лимо сервис."
Члан 2.
У члану 2. став 3. после речи: "потписан од стране возача и" речи: "оверен и
потписан од стране" бришу се.
Члан 3.
У члану 19. став 1. тачка 2. речи:
"путничког аутомобила трећег степена
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стручне спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме" замењују се
речима: "моторног возила".
У члану 19. после става 4. додаје
се став 5, који гласи:
"Возач који има квалификациону
картицу возача или возачку дозволу са
уписаним кодом "95" или сертификат о
стручној компетентности за обављање
послова професионалног возача сматра
се да испуњава услове прописане у ставу
1. тачке 2. и 3. овог члана."
Члан 4.
У члану 20. став 1. тачка 4. речи:
"који није накнадно уграђен" бришу се.
гласи:

У члану 20. тачка 5. мења се и

"5. да размак осовина буде најмање 2.550 мм или запремине пртљажног простора најмање 350 l,".
Члан 5.
У члану 50. став 1. речи: "има
регистровану претежну делатност "такси
превоз" и" бришу се.
У члану 50. став 2. тачке 3. и 4.
мењају се и гласе:
"3. возило високе класе, односно
луксузно возило, осим возила са 7 + 1 и
8 + 1 места за седење, које није старије
од пет година и има вредност већу од
25.000 евра, изражену у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан подношења захтева,
односно које није старије од седам година
и има вредност већу од 35.000 евра, изражену у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на
дан подношења захтева, с тим што се за
вредност возила узима каталошка вредност возила за које је као датум производње узет датум подношења захтева,
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4. возило са 7 + 1 или 8 + 1 места
за седење и уграђеним дигиталним
тахографом, ако има емисију издувних
гасова нивоа најмање "ЕУРО 4".
гласи:

У члану 50. став 11. мења се и

"Возач путничког возила из става
2. тачка 4. овог члана мора да има квалификациону картицу возача или возачку
дозволу са уписаним кодом "95".
гласи:

У члану 50. став 18. мења се и

"Против коначног решења из
става 1. овог члана може се покренути
управни спор."
Члан 6.
Ова oдлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-344-39/2019
Дана: 18. јула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

190
На основу члана 99. и 100. Закона
о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 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, 132/2014 и 145/2014), члана 16. став
1. Одлуке о грађевинском земљишту
("Службени лист Општине Бачка
Паланка", бр. 8/2017 и 35/2017) и члана 40.

19. јул 2019. године

став 1. тачка 23. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", бр. 9/2019), Скупштина
Општине Бачка Паланка на својој 35.седници, одржаној дана 18. јула 2019. године,
доноси

ПРОГРАМ
О ДОПУНИ ПРОГРАМА
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Програму отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине
Бачка Паланка за 2019. годину после
члана 3. додаје се члан 3а., који гласи:
"Назив планског документа: План
детаљне регулације блока 50 у Бачкој
Паланци ("Службени лист општине
Бачка Паланка" бр. 20/2011) - локалитет
блок "50" – намењен мешовитом становању, комплексу основне школе и дечије
установе, верском објекту, јавној гаражи
и парковној површини, К.О. Бачка
Паланка - град.

19. јул 2019. године

Број листа
непокретности

3845
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Број
парцеле

7303/2

Површина
парцеле/м2/

3
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уређеност
грађевинског
земљишта

намена парцеле

неуређено

остало земљиште –
спајање са кат. парц.
бр. 3573 К.О. Бачка
Паланка - град

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, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Одлуком о
грађевинском земљишту ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 8/2017 и 35/2017)
ради привођења намени у складу са планским документом."
Члан 2.
У свему осталом Програм отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Општине Бачка Паланка за 2019. годину остаје на снази.
Члан 3.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу
Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-50/2019
Дана: 18. jула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

191
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 10/2019други закон) и члана 40. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 9/2019), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 35. седници,
одржаној дана 18. јула 2019. године, донела је

1234 страна - Број 23/2019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Средње стручне
школе " Др Радивој Увалић"
Бачка Паланка
I
Разрешава
се
РАДМИЛА
РИСТИЋ, дужности члана Школског
одбора Средње стручне школе "Др Радивој Увалић" Бачка Паланка, изабрана из
реда родитеља.

ници, одржаној дана 18. јула 2019. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Комисије за
популациону политику
I
Разрешава се МИРОСЛАВА
ШОЛАЈА , дужности председника Комисије за популациону политику.

II
Именује се РАДОСЛАВ РАДМИЛОВИЋ, за члана Школског одбора
Средње стручне школе "Др Радивој Увалић" Бачка Паланка, из реда родитеља.

II
Именује се ВЕРА ЖАРКОВИЋ, за
председника Комисије за популациону
политику.
III

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-30/2019
18. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-31/2019
18. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

192
На основу члана 1. Одлуке о образовању Комисије за популациону политику (" Службени лист Општине Бачка
Паланка" бр. 26/2008) и члана 40. став
1. тачка 69 .Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 35. сед-

19. јул 2019. године

193
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",

19. јул 2019. године
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број 9/2019), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 35. седници, одржаној
дана 18. јула 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе "
Вук Караџић" Бачка Паланка
I
Разрешава се ДЕСАНКА БРЕСТОВАЧКИ, дужности члана Школског
одбора Основне школе " Вук Караџић"
Бачка Паланка, изабрана из реда родитеља.
II
Именује се ОЛИВЕРА ГОЈКОВ
- ЖИГИЋ, за члана Школског одбора
Основне школе "Вук Караџић" Бачка
Паланка, из реда родитеља.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-32/2019
18. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

194
На основу члана 59. став 2. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/2016),
члана 27. Одлуке о усклађивању осни-
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вачког акта Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка са
Законом о јавним предузећима ("Службени лист Општине Бачка Паланка",
број 23/2016 и 30/2017), члана 40. и члана
138. став 1. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 9/2019), Скупштинa
општине Бачка Паланка, на својој 35.
седници, одржаној дана 18. јула 2019.
године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
измену Плана инвестиција
Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка
за 2019. годину
I
Даје се сагласност на измену
Плана инвестиција Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка
Паланка за 2019. годину из средстава
буџета Општине Бачка Паланка који је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка
Паланка на 36. седници, одржаној дана
20. маја 2019. године, одлуком под бројем
01-700/36-1-2019.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-30/2019
Дана: 18. јул 2019.године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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195
На основу члана 59. став 2. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/2016),
члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка са
Законом о јавним предузећима ("Службени лист Општине Бачка Паланка",
број 23/2016 и 30/2017), члана 40. и члана
138. став 1. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 9/2019), Скупштинa
општине Бачка Паланка, на својој 35.
седници, одржаној дана 18. јула 2019.
године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
измену Програма пословања
Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка
за 2019.годину

19. јул 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-31/2019
Дана: 18. јула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

196
На основу члана 59. став 2. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/2016),
члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа "Стандард"
из Бачке Паланке са Законом о јавним
предузећима ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 23/2016 и 35/2016),
члана 40. и члана 138. став 1. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 35. седници, одржаној
дана 18. јула 2019. године, донела је

I
Даје се сагласност на измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка
за 2019. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка на 36.
седници, одржаној дана 20. маја 2019.
године, одлуком под бројем 01-700/36-22019.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измену
Програма пословања Јавног
предузећа "Стандард" Бачка
Паланка за 2019. годину
I
Даје се сагласност на измену Програма пословања Јавног предузећа "Стандард" Бачка Паланка за 2019. годину, који
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа "Стандард" Бачка Паланка донео на
својој 30. седници, одржаној дана 4. јуна
2019. године, одлуком број 06-156/1-19.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

19. јул 2019. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-32/ 2019
Дана: 18. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-33/2019
Дана: 18. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

197
На основу члана 9. став 1. тачка
4. Одлуке о оснивању Установе за спорт
и рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 21/2016), члана 40. и члана
138. став 1. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 35. седници, одржаној дана 18. јула 2019. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
измене Програма пословања и
Финансијског плана Установе за
спорт и рекреацију "Тиквара"
Бачка Паланка за 2019. годину
I
Даје се сагласност на измене Програма пословања и Финансијског плана
Установе за спорт и рекреацију "Тиквара"
Бачка Паланка за 2019. годину, које је
усвојио Управни одбор Установе за спорт
и рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка
на својој 11. седници одржаној дана 1.
јула 2019. године, а на које је позитивно
мишљење дао Надзорни одбор Установе
за спорт и рекреацију "Тиквара" Бачка
Паланка на својој 1. седници, одржаној
дана 1. јула 2019. године.
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Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

198
На основу члана 40. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019) и чланова 8. и 14. Одлуке о оснивању Установе "Центар за социјални рад
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 9/2006, 14/2006, 11/2011
и 3/2012), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 35. седници, одржаној
дана 18. јула 2019. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене
Финансијског плана и Годишњег
оперативног плана Установе
"Центар за социјални рад општине
Бачка Паланка" Бачка Паланка за
2019. годину
I
Даје се сагласност на измене
Финансијског плана Установе "Центар за
социјални рад Општине Бачка Паланка"
Бачка Паланка за 2019. годину, који је
Управни одбор Центра за социјални рад
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Општине Бачка Паланка усвојио на седници одржаној дана 5. јула 2019. године,
одлуком број 5609-1197/2019.
Даје се сагласност на измене
Годишњег оперативног плана Установе
"Центар за социјални рад Општине
Бачка Паланка" Бачка Паланка за 2019.
годину, који је Управни одбор Центра за
социјални рад Општине Бачка Паланка
усвојио на седници одржаној дана 5.
јула 2019. године, одлуком број 56091198/2019.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

19. јул 2019. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс
финансијског плана Установе
"Културни центар Бачка Паланка"
за 2019. годину
I
Даје се сагласност на Ребаланс
финансијског плана Установе "Културни центар Бачка Паланка" за 2019.
годину, којe је Управни одбор Установе
"Културни центар Бачка Паланка" Бачка
Паланка донео на седници одржаној дана
4. јула 2019. године, одлуком под бројем
118-1/2019.
II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-34/2019
Дана: 18. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-35/2019
Дана: 18. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

199
На основу члана 40. и члана 138.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 9/2019) и члана 6. алинеја 4. Одлуке о оснивању Установе
"Културни центар Бачка Паланка" Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 29/2011, 27/2012
и 24/2017) Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 35. седници, одржаној дана 18. јула 2019. године, донела је

200
На основу члана 9. став 1. тачка
5. Одлуке о оснивању Установе за спорт
и рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 21/2016), 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. јул 2019. године
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19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 151. седници, одржаној дана
10. јула 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне Ценовника услуга Установе за
спорт и рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка за 2019. годину
I
Даје се сагласност на измене и допуне Ценовника услуга Установе за спорт и рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка за 2019. годину , које је донео Управни одбор Установе
за спорт и рекрацију "Тиквара" на својој 11. седници одржаној дана 1. јула 2019. године.
Овако измењен и допуњен Ценовника услуга Установе за спорт и рекреацију
"Тиквара" Бачка Паланка за 2019. годину, чини обавезни прилог-саставни део овог
решења.
ЦЕНОВНИК УСЛУГА УСР "ТИКВАРА" БАЧКА ПАЛАНКА
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ
Велика сала - тренинг и рекреација
Мала сала - тренинг и рекреација
Теретана - тренинг и рекреација
Куглана – тренинг, рекреација и утакмица
Велика сала – комерцијални и естрадни програм
Изнајмљивање хола
Изнајмљивање бине и скеле
Тениски терен (по терену)
Фудбалски терен
Базен - одрасли
Базен – деца од 7 до 18 година
Базен – деца до 7 година
Базен – сви (после 15 часова)
Лежаљка
Локација за летњу башту
Локација за покретне киоске
Локација за забавни парк (без режијских трошкова)
Рекламе (хала)
Стони тенис
Продавнице прехрамбених и непрехрамбених производа
Мали монтажни објекти
Сувенирнице
Чамци
Понтони
Кућице на води
Сплавови

ј.м.
90’
90’
90’
60’
5h
дан
дан
60’
90’
целодневна
целодневна
целодневна
полудневна
дан
м2 /дан
м2 /дан
дан
месец
60’
м2 /дан
дан
м2 /дан
по години
по години
по години
дан

Износ
динара
1.600,00
1.100,00
1.600,00
1.100,00
50.000,00
10.000,00
3.000,00
500,00
1.600,00
250,00
100,00
00,00
150,00
100,00
100,00
100,00
5.000,00
1.000,00
150,00
400,00
300,00
200,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
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Шатори-уређена површина
Постављање кошница - по захтеву
Културне и спортске манифестације на отвореном
Рекламе на отвореном
Одржавање зелених површина- кошење, сакупљање и одвоз
траве у ПП Тиквара
Чишћење тротоара, коловоза, паркинга, затрављених површина
и шеталишта у ПП Тиквара, са утоваром и одвозом отпада
Орезивање украсног шибља, живе ограде и дрвећа са утоваром
и одвозом, окопавање и одржавање цвећа током године у ПП
Тиквара

м2 /дан
по комаду
дан
дан

19. јул 2019. године

100,00
50,00
10.000,00
200,00

м2

4,00

м2

0,50

м2

5.00,00

II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-56/2019
Дана: 10. јула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018), члана 60. став
1. тачка 16. Статута Опшштине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 9/2019), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка
Паланка, усвојеном на 6. ванредној седници Штаба, одржаној дана 11. јула 2019. године,
председник Oпштине Бачка Паланка доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
1. ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА на делу територије општине
Бачка Паланка, која обухвата К.О Бачка Паланка, К.О Бачка Паланка-град, К.О
Челарево, К.О Обровац и територију насељеног места Карађорђево.
2. Ванредна ситуација се проглашава због причињене материјалне штете изазване јаким невременом и временским непогодама услед великих киша, леда и
падавина дана 07. јула 2019. године у К.О Бачка Паланка, К.О Бачка Паланкаград, К.О Челарево, К.О Обровац и територији насељеног места Карађорђево.
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3. Ова Одлука се доставља
Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког
управног округа, Покрајинском штабу за ванредне ситуације, Канцеларији за управљање јавним улагањима,
Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде и
Министарству унутрашњих
послова – Сектору за ванредне
ситуације – Управи за ванредне ситуације у Новом Саду.
4. Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се
у "Службеном листу Општине
Бачка Паланка".
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-217-4/2019
Дана: 11. јула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
спровођење поступка отуђења
моторних возила у јавној својини
Општине Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења моторних
возила у јавној својини Општине Бачка
Паланка ( у даљем тексту: Комисија), и
то:
1. путничког
возила
VOLKSWAGEN, модел GOLF
CL
регистарских
ознака
BP024-ZN,
2. путничког возила AUDI, модел
А6 2,4 регистарских ознака
BP024-EV.
II
У Комисију се именују:

Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.

202
На основу члана 44. став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018),
члана 60. став 1. тачка 7. и тачка 20. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка",
бр. 9/19),а све у вези са чланом 26. став
1. тачка 4. и чланом 33. став 2. Закона
о јавној својини (" Службени гласник
РС", бр.72/2011-114, 88/2013-3, 105/2014-3,
104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017
и 95/2018), председник општине Бачка
Паланка је дана 12. јуна 2019. године,
донео

1. Душан Танкосић, за председника Комисије,
2. Младен Лучић, за члана,
3. Милош Ђилас, за члана.
III
Задатак чланова Комисије је да спроведу поступак отуђења предметних возила
путем јавног оглашавања, на начин којим
се обезбеђује интерес носиоца права јавне својине .
IV
Члановима Комисије припада
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке
о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних
тела органа општине ("Службени лист
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Општине Бачка Паланка", бр. 36/2014,
30/2015 и 16/2016).
V
Мандат председника и чланова
Комисије траје до продаје предметних
возила.
VI
Председник и чланови Комисије за свој рад одговарају председнику
општине и подносе му извештај о свом
раду.

19. јул 2019. године

I
Образује се Комисија за расподелу
хуманитарних пакета хране најугроженијим породицама избеглица и интерно
расељених лица у Општини Бачка
Паланка ( у даљем тексту : Комисија ).
II
У Комисију се именују:
1. Марија Пуђа - за председника
Комисије,
2. Здравка Мерњик - за заменика
председника,

VII

3. Јасмина Поповић - за члана,

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

4. Јелена Малиновић - за члана,

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2019-43
Дана: 12. јуна 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.

203
На основу члана 60. став 1. тачка
20. и члана 138. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", бр. 9/19), председник Oпштине Бачка Паланка, дана
08. јула 2019. године донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
расподелу хуманитарних пакета
хране најугроженијим породицама
избеглица и интерно расељених
лица у Општини Бачка Паланка

5. Наташа Дорић - за члана
III
Задатак Комисије је да усвоји Правилник, изврши расподелу хуманитарних пакета и достави правдање Комесеријату за избеглице и миграције Републике Србије.
IV
Мандат Комисије траје до окончања расподеле пакета прехрамбених
производа корисницима.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Oпштине Бачка Паланка и
подноси му извештај о свом раду.
VI
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе Комисије обављаће
Одељење за друштвене делатности
Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
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VII
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Комисија има право на накнаду
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и
наградама за рад одборника Скупштине
општине,
заменика
председника
Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа
Општине.("Службени лист Општине
Бачка Паланка", бр. 36/2014, 30/2015 и
16/2016).

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за процену
штете изазване јаким невременом
и временским непогодама услед
великих киша, леда и падавина
дана 7. јула 2019. године на
пољопривредним усевима,
засадима и пољопривредном
земљишту на делу територији
општине Бачка Паланка

VIII

Члан 1.

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

Образује се Комисија за процену штете на пољопривредним усевима,
засадима и пољопривредном земљишту
настале као последица елементарне непогоде, у саставу:

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2019-44
Дана: 08. јула 2019
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 60. став 23. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр.
9/2019) и Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације на делу територије Општине
Бачка Паланка бр. I-217-4/2019 од дана 11.
јула 2019. године, председник Општине
Бачка Паланка донео је

1. Стеван Пилиповић, Одељење
за привреду - председник
комисије,
2. Лазар Плавшић, Одељење за
привреду - члан,
3. Звездана Николић Тиљак,
Одељење за привреду - члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши
процену штете на пољопривредним
усевима, засадима и пољопривредном
земљишту настале као последица елементарне непогоде, сачини записник о
врсти, узроку и висини настале штете
и о томе поднесе извештај председнику
Општине Бачка Паланка са предлогом о
висини и начини пружања помоћи.
Члан 3.
Процену штете из члана 2. овог
Решења, Комисија ће вршити по поднетим пријавама власника имовине у року
од 30 дана од дана подношења пријаве,
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односно у року од 60 дана од настанка
елементарне непогоде већих размера.

19. јул 2019. године

У случају да комисија не може да
обави предвиђене задатке из претходних чланова, у предвиђеном року, на
њен предлог председник Општине може
образовати већи број подкомисија.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за процену
штете изазване јаким невременом
и временским непогодама услед
великих киша, леда и падавина
дана 7. јула 2019. године на
грађевинским објектима на
делу територије општине Бачка
Паланка

Члан 5.

Члан 1.

Решење ступа на снагу даном
доношења.

Образује се Комисија за процену
штете на грађевинским објектима настале као последица елементарне непогоде,
у саставу:

Члан 4.

Члан 6.
Решење објавити у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".

1. Тодор Чулић, Одељење за
урбанизам и грађевинарство председник комисије,

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-217-4/2019-1
Дана: 11. јула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

2. Душанка Бучко, Одељење за
привреду - члан,

Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 60. став 23. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр.
9/2019) и Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације на делу територије Општине
Бачка Паланка бр. I-217-4/2019 од дана 11.
јула 2019. године, председник Општине
Бачка Паланка донео је

3. Биљана Гајтовић, Канцеларија
за локални економски развој члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши
процену штете на грађевинским објектима настале као последица елементарне
непогоде, сачини записник о врсти,
узроку и висини настале штете и о томе
поднесе извештај председнику Општине
Бачка Паланка са предлогом о висини и
начини пружања помоћи.
Члан 3.
Процену штете из члана 2. овог
Решења, Комисија ће вршити по поднетим пријавама власника имовине у року
од 30 дана од дана подношења пријаве,
односно у року од 60 дана од настанка
елементарне непогоде већих размера.
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Члан 4.
У случају да комисија не може да
обави предвиђене задатке из претходних
чланова, у предвиђеном року, на њен
предлог председник Општине може образовати већи број подкомисија.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном
доношења.
Члан 6.
Решење објавити у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-217-4/2019-2
Дана: 11. јула 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.
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